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I. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА
УСТОЙЧИВОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И
ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО

A concerted effort to preserve our heritage is a
vital link to our cultural, educational, aesthetic,
inspirational and economic legacies – all of the things
that quite literally make us who we are
Steve Berry1

I.1. Въведение
Терминът „наследство“ е изключително широк и винаги се свързва с предмета, за
който се отнася: ценност, 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 поколения2.
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, който общността е
развила, и което се предава от поколение на поколение, като включва традиции,
практики, предмети, изрази и артистична ценност3. За Европейския Съвет,
„културното наследство“ е израз, който отразява опазването и промотирането 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 свързано с
начина, по който използваме „миналото“, като неограничен източник, източник за
преоткриване и социална сила2. Освен това, 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 за себеуважение.
В този контекст, приятелска/благоприятна икономика спрямо културните и природни
наследство и ресурси започва с грижата на бизнес средата за развитието,
устойчивостта, a при утвърден бизнес, за собственото му устойчиво развитие и на
общността, с която си взаимодейства.
Развитието означава, за бизнес средата, създаването на ценности за дълъг период
от време на базата на клиентите, пазарите и връзките2. Клиентите са онези лица –
физически или юридически- които плащат за продуктите или услугите, предлагани от
1

Американски писател, университетски преподавател и бивш прокурор, основател на Международната група на писателите на
трилъри
2
Forbes
Magazine,
What
exactly
is
business
development,
Scott
Polack,
21.03.2012,
disponibil
la
http://www.forbes.com/sites/scottpollack/2012/03/21/what-exactly-is-business-development/#6915a28d882c

бизнес средата, и които същевременно дефинират пазарите, които могат да бъдат
характеризирани от географското им измерение, демографските данни, стила на
живот или начина на пазаруване. Без клиенти едно предприятие няма защо да се
развива. Същевременно, връзките между бизнес партньорите, с публичните
партньори, с клиентите, със служителите, с пресата и др. са решаващи за развитието
на бизнеса, могат да го подпомогнат или точно обратното да забавят развитието му.
Тези три елемента се намесват по време на целия процес на живот на предприятията,
от създаването и формирането, растежа, утвърждаване и забавяне на растежа,
утвърденост, упадък и/или прекратяване на дейността, или чрез прехвърляне на
бизнеса, оттегляне или прекратяване на дейността. В частност, връзките с бизнес
партньорите, с публичните партньори, с клиентите, със служителите, с пресата са
релевантни за устойчивия подход към културното или природно наследство от страна
на бизнес средата.
За една общност, развитието означава промяна във всички аспекти на живота на
хората, тъй като е концепция с много измерения3, която се изразява на
икономическо, социално, културно и на околната среда ниво чрез иновации във
вътрешността на тези сегменти и между тях. Развитието се асоциира с подобряване
на качеството на живот, опазване или развитие на местните ценности, преодоляване
на провалите на пазара, утвърждаване на кохезията, подкрепа на процеса на
демократизиране и използване на хората, както и с дефинирането и изпълнението на
проектите за ново развитие. Така както е описано в първия доклад за Човешкото
развитие в рамките на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) (1990), развитието е
колкото процес – разширяване на гамата от релевантни избори, които могат да бъдат
направени – така и като цел – мярката, в която, в определени дружества, тези
релевантни избори дори са ползотворни.
Устойчивостта отразява грижата относно ефектите от замърсяването и начина на
използване на ресурсите, също така начина, по който нашите дейности зависят от
състоянието на околната среда. В екологията, устойчивостта е способността на
биологичните системи да си запазват разнообразието и да произвеждат всичко, от
което се нуждаят за да поддържат тези системи в равновесие за неопределен период
от време. Освен това, устойчивостта признава факта, че човешката цивилизация има
нужда от ресурси за да поддържа модерен начин на живот 4. Като се екстраполира,
устойчивостта е състоянието на устойчивост на системите и процесите5, тя не е
специфична за един проект или за една дейност в частност, а се отнася за сбора от
всички дейности, на глобално ниво.
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Модерната концепция на устойчивостта е дефинирана от Световната Комисия за
Околната среда на Организацията на обединените нации (OОН), заедно с
публикуването на доклада „Нашето съвместно бъдеще”6, през 1987 год. Понякога,
обаче, понятията за устойчивост и устойчиво развитие се считат за синоними,
въпреки че разликата между тях е установена на ниво решаващи фактори или на
изследователско ниво.
По този начин, устойчивото развитие представлява организационния принцип на
устойчивостта и включва три взаимосвързани сфери – социалната сфера
(справедливост), икономическа сфера (жизненост) и сферата на опазване на
околната среда (опазване). Всяка от тези три сфери има претенцията за първенство,
но тя трябва да бъде тълкувана в контекста на основната цел да се вземат всички
мерки, така че човечеството да живее в естествените граници на околната среда.
Модерната концепция за устойчиво развитие, като цел на световно ниво, произтича
предимно от посланието на доклада „Нашето съвместно бъдеще”, познат и под
наименованието „Доклада Брундтланд”, на името на председателя на Световната
комисия по околната среда и развитието (WCED), Гру Харлем Брундтланд. Докладът
дефинира устойчивото развитие като „развитието, което цели задоволяване на
нуждите на настоящето без да компрометира възможността на бъдещите поколения
да задоволяват собствените си нужди … по същество, устойчивото развитие е един
процес на промяна, чрез която се използват ресурсите, насоките на инвестиции,
ориентирането в технологичното развитие и институционалните промени и всички са
в хармония и стимулират както актуалния потенциал, така и бъдещия такъв за да се
отговори на нуждите и надеждите на човека”.
За постигане на тези цели има нужда от мисъл, която да бъде изразена, цялостно, на
много нива: краткосрочни дейности, дългосрочни дейности, влиянието на дейностите
да бъде обобщено на местно, регионално или глобално ниво, секторния интерес да
се комбинира с този на многобройните заинтересовани страни. Устойчивото развитие
предполага общ подход, който да свърже интересите и дейностите на различните
сектори, като в същото време обмисля социалните промени и икономическото
развитие и поддържа целостта на екосистемите и качеството на природното
наследство. Този подход трябва да включва социални цели – социално включване,
икономически – икономически растеж и за околната среда – равновесие на околната
среда, и също така да интегрира нуждите на всички страни.
Културното и природно наследство, така както произлиза от настоящето представяне,
не е част от разискванията за устойчивостта и устойчивото развитие. Като й се
признае решаващото значение, което има за обществото, незаменимата роля на
вектор на идентичност и значение за общността и индивидите, много организации,
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включително ЮНЕСКО, на Световна среща за устойчиво развитие и изследвания,
поиска включването на културата в модела на устойчиво развитие, като сама по себе
си културата е тази, която – в крайна сметка – илюстрира и изразява развитието7.
След резолюции относно „Културата и развитието”, приети от Общото събрание на
ООН през 2011 год. - A/RES/65/166 и A/RES/66/208, които подчертават значението на
културата като „основен компонент за човешкото развитие, като източник на
идентичност, иновации и креативност за индивида и общността”, без това да доведе
до ефекти по отношение на повторното дефиниране на устойчивото развитие.
Въпреки това, мястото на културното и природно наследство е дифузно и
равнопоставено в многобройните цели на световно ниво – цели за развитие на
хилядолетието – на ниво европейска, национална или местна политика. Така,
съхранението и управлението на природното и културно наследство, както и на
познанията и традиционните умения, с които са асоциирани, могат да допринесат
силно за устойчивото развитие на всички негови основни нива: устойчивост на
околната среда, социално включващо развитие, икономическо включващо развитие,
мир и сигурност, най-вече ако са насочвани от трите принципа, и които са
управлявани от устойчивостта, равенството и правата на човека8.
Целият потенциал на културното и природно наследство да допринася за устойчивото
развитие може да бъде оползотворен чрез интегриране на съхранението им в
политиките и процесите на вземане на решения на местно ниво и впоследствие на
създаването и съхранението на необходимите капацитети на участващите нива,
съответно местните власти, общностите и гражданите, туризма и други икономически
сектори и, по принцип, на ниво широкото гражданско общество.
В този контекст, бизнес средата и икономическите дейности, които оползотворяват
културното и природно наследство играят значима роля в осигуряване целостта,
качеството и автентичността на наследството, без които те не могат да допринесат за
устойчивото развитие, особено икономическото развитие на обществеността или
региона. За да поеме тази роля, се желае бизнес средата да разбере и да приеме
доброволно мерки за устойчиво оползотворяване на наследството, на което се базира
бизнеса и, да си сътрудничи с всички останали участници в процеса на устойчиво
развитие, и по-точно на заинтересованите страни – stakeholder-ите (публични власти,
собственици или управители по закон на ресурсите на наследството, временните
управители на защитените зони), с директните актьори на оползотворяването на
културното и природно наследство (други частни субекти като НПО-та,
туристи/ползватели/крайни потребители на услугите и продуктите, които интегрират
ресурсите на наследството), както и най-вече с местната общност.
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Директното участие в изработването на стратегиите и плановете за развитие
интегрира аспекта на съхранение и промотиране на културните и природни ресурси и
впоследствие, приемане на последващи стратегии на собствено ниво на една фирма,
като част от тази промяна на подхода към устойчивото развитие и осигурява появата
на идеи, на иновации, осигурява познания, работна сила и други ресурси,
включително финансови, необходими за устойчивото оползотворяване на
наследството. Освен това, участието създава предпоставки за помирение на тези два
аспекта
привидно
противоположни/антагонистични,
които
характеризират
оползотворяването на наследството: опазване целостта и автентичността и
тенденцията да отговаря на местните нужди и търсене, да се осигурява развитието на
общността чрез оползотворяване на културното и природно наследство9.
Дейностите свързани с наследството, по специално природното, но и с културното,
имат склонност да приемат трансгранично измерение в граничните зони,
благодарение на взаимовръзките между зоните, пейзажите или на общата история.
Като следствие, подхода към наследството на точно определено място, местно или
точно обратното, на национално ниво, не е способен да улови целия контекст на
опазване, съхранение и устойчиво икономическо оползотворяване, и нито да
адресира влиянието на икономическите дейности към реалното им ниво в граничните
зони. Така един трансграничен подход, дори и прогресивен, ще генерира мерки и
свързани резултати, и координирани на ниво граница, с положително и акцентирано
влияние на нивото на всеки обект на наследството.

I.2. Кратко описание на румънско – българската гранична зона
Румънско – българската трансгранична зона, която е предмет на Стратегията за
развитие на икономика, опазваща природното и културно наследство на Румъния
и България и на Програмата INTERREG V – A Румъния – България, е маркирана от два
основни природни елемента, Дунав и Черно море, които й предоставят статут на зона
за връзка между черноморския басейн, плоча излята между Ориента, кавказката зона
и източно-европейската, и Централна Европа. Този статут концентрира международен
интерес към нейното гео-стратегическо разположение и на потенциала за транспорт и
комуникации.
Проучваната територия е съставена от 15 административно-териториални единици –
окръзи и области, от които седем окръга в Румъния – Мехединци, Долж, Олт,
Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца и осем области в България – Враца,
Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич. Общата площ на тази
територия е от 69 285 km², от които 57,75 % в Румъния и 43,25% в България10, в
границата е с дължина от 610 km, от които 470 km са представени от Дунав.
9

Sustainable Tourism as Driving Force for Cultural Heritage Sites Development, Planning, Managing and Monitoring Cultural Heritage
Sites in South East Europe, principalii autori: Engelbert Ruoss, Loredana Alfarè, в рамките на проекта CHERPLAN www.cherplan.eu,
финансиран от South East Europe Programme
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Дунав пресича двете държави между градовете Видин и Силистра (България),
съответно Калафат и Кълъраш (Румъния), а сухоземната част на границата, включена
между Кълъраш – Силистра и Черно море отделя окръг Констанца (Румъния) от
областите Силистра и Добрич (България) между течението на Дунав и Черно море.
В проучваната зона релефът е разнообразен, с важен дял на равнината – румънската
равнина в румънската част и Дунавската равнина, която се разполага до Стара
Планина, в България. Дунавската брегова ивица е изключително разнообразна от
двете страни на границата, стръмна и скалиста в българската част за разлика от
гладкия релеф на ливадите и равнината в румънската част. Хълмовете и платата се
развиват с отдалечаването ни от Дунав, а долините и ливадите са многобройни от
двете страни на границата. Средната надморска височина на региона е от 178
метра11. Двете държави имат важен излаз на Черно море, а граничната зона включва
най-важните пристанищни съоръжения от Румъния с пристанище Констанца – с найголемия пристанищен капацитет на Черно море, и сателитните пристанища Мангалия
и Мидия.
По отношение на структурата за използване на терените в граничната зона, от общия
брой 74,18% са представени от земеделските обработваеми земи, 12,44% гори и
подобни, 4,06% строителство и 6,02% други терени12.
В тези петнадесет окръзи и области живеят13 4.330.171 лица, от които 2.913.226 в
Румъния и 1.416.945 в България, както следва:
Мехединци 252.845
Видин
91.235
11

Доклад за околната среда, Оценка SEA за Оперативна Програма за Териториално Сътрудничество Румъния – България 20142020
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Анализ и диагноза на настоящата ситуация в рамките на трансграничната зона Румъния – България, Обща стратегия за
устойчиво териториално сътрудничество Румъния – България (Проект SPATIAL)
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Статистически данни към 31.12.2015 год., в съответствие с Националните Статистически Институти на Румъния и България

Долж
Олт
Телеорман
Гюргево
Кълъраш
Констанца

641.005
412.640
355.232
274.628
295.500
681.376

Враца
Монтана
Плевен
Велико Търново
Русе
Силистра
Добрич

172.007
137.188
251.986
245.006
225.674
113.248
180.601

Икономиката на граничния регион е типична за периферните райони, дори ако нито
една от зоните не се намира на прекалено голямо разстояние от двата центъра за
разпространение на развитието, съответно столиците Букурещ и София.
Сравнителният анализ на регионалната конкурентоспособност на проучваната зона
може да предложи честна представа от перспективата както на бизнес средата, така
и на жителите – местните общности. Съвместният научноизследователски център на
Европейската Комисия определя конкурентоспособността като „способността да
предлага атрактивна среда, така че фирмите и жителите да могат да живеят и да
работят”14.
Най-скорошният доклад относно регионалната конкурентоспособност, публикуван
през 2013 год. от Съвместния научноизследователски център на Европейската
Комисия, се концентрира по региони за развитие от категорията NUT2, които както в
Румъния, така и в България, са със статистическо естество без административна
организация. Начинът на подход към регионалната конкурентоспособност е в зоната
на резултатите от действията, промените и подобренията, направени от човека без да
се имат предвид по-голямата част от естествените разлики между регионите, като
суровини, географски характеристики или климатични такива. Информацията, която
осигурява базата за анализ е за предпочитане количествена и, по принцип, с
произход Евростат.
Интегрираните показатели за установяване на регионалната конкурентоспособност са
следните:
 Институциите, съответно възприемането на качеството на управлението на
регионално ниво;
 Макроикономическа стабилност, на национално ниво;
 Инфраструктура, съответно потенциала за достъп по железопътни мрежи и
магистрала;
 Здравеопазване, като интегрира информация относно броя на фаталните
произшествия, надежда за живот, дял на смъртни случаи на деца под една
година, дял на заболяванията на населението от рак под 65 години, дял на
сърдечните заболявания на населението под 65 години, дял на самоубийствата.
 Основно образование;
 Висше образование и обучение през целия живот;
14
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Ефикасност на пазара на труда;
Размер на пазара;
Степен на технологическа подготовка, на регионално ниво по отношение на
индивида и стопанството и на национално ниво за предприятия;
Ниво на комплексност на бизнес средата, и
Иновации;

Граничната зона е покрита от шест региона NUTS 2, както следва:
 Окръзите Мехединци, Долж и Олт – част от Регион за Развитие югозапад
Олтения– RO41;
 Окръзите Телеорман, Гюргево и Кълъраш – част от Регион за Развитие Южна
Мунтения RO31;
 Окръг Констанца – част от Регион за Развитие югоизток RO22;
 Областите Видин, Враца, Монтана и Плевен – част от северозападен район
BG31;
 Областите Велико Търново, Русе и Силистра – част от северен централен BG32;
 Област Добрич - част от североизточен район BG33.
Брутен вътрешен продукт по региони и ниво на развитие:
Регион

RO41
RO31
RO22
BG31
BG32
BG33

Позиция на
Позиция на
Позиция на
европейско
европейско
европейско
ниво
ниво според
ниво
според
ефикасността
според
основните
иновациите
показатели
257
240
259
258
234
261
261
251
260
254
259
255
252
232
252
251
242
247

Регионален
показател за
конкурентоспособност

Ниво на
развитие

254
252
261
262
246
247

1
1
1
1
1
1

Където позицията на европейско ниво се оценява измежду 262-те региона на
Европейския Съюз (ЕС), а нивото на развитие се измерва от 1 до 5, където 5 е найвисокото ниво на европейско развитие.
От този анализ произтича ясно, че много ниското ниво на развитие на всички
румънски окръзи и области от България, които формират граничния регион,
включително чрез заемането на последните позиции в Европейския Съюз (ЕС) по
отношение на общата регионална конкурентоспособност. Това състояние, което
допринася с периферната позиция на цялата зона, както на ниво цялата държава,
така и в Европейския Съюз (ЕС), е било третирано чрез предложенията за развитие и
финансиране, включени в Оперативната Програма за Трансгранично Сътрудничество
Румъния – България 2014-2020.

Културно наследство15
Културното наследство на румънско - българската гранична зона е плътно и
разнообразно, като предлага на жителите и туристите разнообразие от исторически и
архитектонични паметници, археологически разкопки, легенди и фолклор, музеи или
църкви и манастири, със защитена стойност по закон или признати от местната
общност. Не съществува окръг или област без обект на културното наследство.
В Румъния, Списъкът на Историческите Паметници, включително на археологически
разкопки и публични паметници (публични паметници – статуи, паметници в чест на
загиналите герои) е изработен и периодично актуализиран от Министерството на
Културата и има официален и законен характер. Също така, Регистърът на
Културните Национални Ценности на Националния Институт за Нематериалното
Културно Наследство съдържа мобилни културни обекти, класифицирани като
Национално Културно наследство.
В граничната зона, съответно в тези седем окръга бяха идентифицирани, в рамките
на Оперативна Програма Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 20142020, 268 обекта на културното наследство от национален и международен интерес:
 манастири - 26 обекта;
 религиозни сгради - 64 обекта;
 градски граждански сгради – 42 обекта;
 инфраструктура и комунално строителство - 7 обекта;
 Болярски жилища (крепости, конаци, палати) и мемориални къщи - 29 обекта;
 Музеи - 6 обекта;
 Градски ансамбли – 4 обекта;
Допълнително, всички градски общини и градове, но и много селски общини имат
местни исторически и художествени музеи, паметници от местен интерес,
мемориални къщи, ценни църкви или легенди, които наподобяват местното
въображение и промотират културната идентичност на населените места.
В България, по подобен начин, са идентифицирани 88 обекта,
категоризирани по следния начин:
 Разкопки и археологически обекти - 52 обекта;
 Укрепления и укрепени селища (лагери, крепости) - 36 обекта;

които

са

Една от най-значимите културни разкопки в региона са пещерните църкви от Иваново,
включени в Списъка на световното наследство ЮНЕСКО. Те представляват група
монолитни църкви издълбани в солиден камък и напълно различни от други
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трансграничната зона Румъния – България, Бенефициент: Министерството на Регионалното Развитие и Публичната
Администрация, 2014 год., Анализ и диагноза на настоящата ситуация в рамките на трансграничната зона Румъния – България,
част от проекта Обща стратегия за устойчиво териториално сътрудничество на трансграничната зона Румъния – България, и
Териториален анализ на трансграничния регион Румъния – България направен в рамките на Оперативната Програма за
Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2014-2020 год.

манастирски комплекси в България, разположени в близост до село Иваново, на 20
km южно от Русе, по високите скални брегове на Русенски Лом, на 32 км над реката.
Комплексът е известен със средновековните си фрески.
Ценностните елементи, с обща основа, се намират в двете гранични зони, румънската
и българската, и имат реален и важен потенциал от културна гледна точка за
съвместно оползотворяване: крепости (населени места) антични, дакски, гръцки,
византийски и римски крепости от Добруджа и прилежащата трансгранична зона на
Дунав: например крепостта Томис и Калатис, крепостта Тропеум Траяни, градакрепост Хистрия, античния град Монтана (Монтанезиум), античната крепост
Дуросторум в Силистра, античната крепост Дионисополис в Балчик, или ансамблите
от църкви и манастири в Добруджа и центъра на дунавската зона. За отбелязване е
факта, че Добруджа притежава както в румънската част, така и в българската част
важни забележителности, които доказват една от най-старите европейски култури и
по-точно енеолитната (халколитна) култура Хаманджия.
Природно наследство16
Румънско - българската гранична зона се характеризира с голямо биоразнообразие,
както и с разнообразен природен пейзаж. Тези обекти са представени по цялата
дължина на границата, така че във всички окръзи и области съществуват обекти на
природното наследство.
Нивото на защита на тези зони варира от природни паркове до зони от Натура 2000, от
биосферни резервати до обектите ЮНЕСКО. В духа на настоящата Стратегия,
съществуват, също така, многобройни ценни зони и пейзажи за местните общности
или на регионално ниво, незащитени по закон, но от туристически интерес, например
дунавските пейзажи или тези на Черно море, хълмисти зони с широколистни гори и
др.
Осем природни и национални парка са разположение в граничната зона, от които три
природни парка в Румъния – Геопарк платото Мехединци, Природен парк „Железни
Врата“ и Природен парк „Комана“ и един национален парк – Национален парк
Домоглед – Валя Черней, а в България съществуват 4 природни парка - Природен парк
„Врачански Балкан“, Природен парк „Персина“ и Природен парк „Русенски Лом“ и
Природен парк Златни пясъци. Национален Парк Русенски Лом е паметник от
изключително световно значение в списъка на световното Наследство на ЮНЕСКО.
Биосферен резерват Делтата на Дунав – морската зона в Румъния, има една важна
част, разположена извън така-наречената делта, в окръг Констанца. В България се
намират два биосферни резервата, Чупрене и Сребърна (Рамсарско място).
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Рамсарски места се намират в проучваната зона, от които 15 места в Румъния –
измежду които Делтата на Дунав, Езерото Текиргьол и Национален парк „Железни
врата“ и 6 места в България – измежду които Национален парк Персина, Сребърна
или езерото Шабла.
Екологичната мрежа Натура 2000 е представена от един брой от 54 специални зони за
съхранение – СЗС и един брой от 46 зони за специална защита за птици – ЗСЗ в
Румъния, докато в България съществуват 92 места специални зони за съхранение –
СЗС и 40 места зони за специална защита за птици – ЗСЗ.
Освен това, крайбрежието на Черно море, както в Румъния, така и в България, е
богато на защитени зони, представени от морски зони от обществен интерес, като
дюни и пясъчни възвишения, устия, голфове и лагуни, заблатени тераси, рифове,
морски пещери, крайбрежия и защитени зони в морския ареал.
Могат да се наблюдават защитени зони, независимо от нивото им на защита, които
могат да бъдат оползотворени съвместно на трансгранично ниво, благодарение на
непрекъснатостта им и на общите елементи: хабитати и защитени зони по Черно море
и прилежащи на Дунав.

I.3. Културно и природно наследство
Понятието културно и природно наследство е в постоянна промяна, в растеж и
завършване, след като значението на наследството за общността и индивида се
увеличава чрез навлизането му дълбоко в плановете на обществото, като води до
осъзнаване на тесните и неразривни връзки между културните ценности, в поширокия смисъл се включват и природните ресурси и местната идентичност. Една
природна и историческа среда, добре запазена, асоциирана с познанията и
традиционните обичаи може да намали рисковите фактори на социалното изключване
и дискриминацията, може да затвърди капацитета за устойчивост на общността и да
спаси живот.
Признаването на това значение се разширява постепенно през последните 50 години
от началото на историческия момент на приемане на Конвенцията за опазване на
световното културно и природно наследство от ЮНЕСКО, в Париж през ноември
1972 год. Оттогава, 19217 държави са се присъединили към Конвенцията, като
приемат да идентифицират и да определят места, които да бъдат записани в списъка
на световното наследство, броят на обектите на световното защитено наследство през
последните години се увеличава съществено/изключително като понастоящем
достига до 1052 места18. Ентусиазмът за записване на местата в списъка на
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световното наследство показва политическата и публична подкрепа не само за
Конвенцията за световното наследство, но най-вече на признаването на символичната
стойност, която има обявяването на едно място за част от световното наследство, за
общността и индивида, за икономическото му, културно социално и др.,
оползотворяване.
Такава засилваща се грижа, е изразена и на местно ниво, в Румъния и България,
където все повече регламентирани защитени паметници, защитени природни зони
или нематериални културни ресурси са записани в списъците от местен, национален
или европейски интерес в зависимост от ценността, целостта или уникалността им.
По този начин, в румънско - българската гранична зона са регистрирани стотици
защитени природни зони, от които около 190 места принадлежат на мрежата Натура
200019, исторически паметници и археологически разкопки, които включват две места
ЮНЕСКО в България20. Това културно и природно наследство определя не по-малко от
423 туристически обекта, инвентаризирани скоро21, които създават предпоставки за
туристическа дейност с важни ползи за региона и местната общност, дори ако в този
момент туризмът в трансграничната зона е неравномерно разпределен по
протежението на границата като е видимо слабо развит в сравнение с крайбрежието
на Черно море или планинските зони от двете държави.
Културното и природно наследство е съставено от материални и нематериални
ресурси на наследството, които са добре дефинирани от международните
институции, но за чието идентифициране и класифициране, всяка държава ползва
собствени методи и критерии. Така, типа и значението на културното и природно
наследство могат да варират от една държава в друга. Това, което не варира е
значението на наследството в контекста на устойчивото развитие.
Като референтен термин, рамката за дефиниране на културното и природно
наследство, приета от Конвенцията за световното наследство, е най-всеобхватна и в
същото време, стриктна. Така, рамката за дефиниране определя характеристиките на
наследството, които са предмет на Конвенцията, и които водят до четири типа
наследството:
 Културно наследство;
 Природно наследство;
 Смесено наследство, това наследство, което отговаря изцяло или частично
на определенията за културно наследство и за природното наследство, а
анализът на начина, по който отговарят на тези определения, става по
независим начин, за тези два компонента;
 Културните пейзажи, които представляват „комбинирани обекти на
природата и на човека”, които илюстрират развитието на човешкото
общество в контекста на ограниченията от физическо естество и/или на
19
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представените възможности от естествената им среда или от социалните,
икономически и културни сили, както външни, така и вътрешни22. В случая
на този тип наследство, анализът на тези два компонента – културен и
природен – става по взаимозависим и интегративен начин.
Също така, Конвенцията признава един набор от критерии за признаване,
понастоящем десет критерия23, в постоянно преразглеждане, така че да се отрази
развитието на концепцията, сама по себе си, за световното наследство. За да може да
бъде записано в списъка на световното наследство, предложението трябва, на първо
място, да има изключителна универсална стойност и да отговаря на най-малко един
от следните критерии за анализ:
i.
представлява шедьовър на човешкия художествен гений;
ii.
притежава важни промени на човешки ценности, във времеви интервал или
в културна зона на света по отношение на развитието в сферата на
архитектурата,
технологията,
изкуството
на
паметниците,
градоустройството или ландшафтната архитектура;
iii.
носи уникалния или най-малко изключителен заряд на една културна
традиция или цивилизация, която е жива, или която е изчезнала;
iv.
е един изключителен пример за тип сграда или пейзаж, които илюстрират
значим етап от човешката история;
v.
е един изключителен пример за традиционно човешко селище, което е
представително за културата или пример за взаимодействието на човека със
средата и по-специално, тогава когато средата е станала уязвима под
влияние на необратимите промени;
vi.
асоциира се със събития или живи традиции, с идеи или вярвания, с
артистични и литературни творби, които имат универсално значение;
vii.
съдържа превъзходни природни феномени или изключителни по природна
красота зони и с особено естетическо значение;
viii.
е един изключителен пример за главните етапи на историята на земята,
включително еволюцията на живота, значимите геологични процеси в
процес на осъществяване в развитието на формите на релефа или
значимите физико-географски и геоморфологични характеристики;
ix.
е един изключителен пример, който представя значимите екологични и
биологични процеси в процес на осъществяване в еволюцията и развитието
на природните водни източници, на крайбрежните и морски екосистеми и на
общностите от растения и животни;
x.
съдържа най-важните и значими природни хабитати за съхранение in-situ на
биологичното разнообразие, включително тези, които съдържат застрашени
видове с изключителна универсална стойност от гледна точна на науката
или съхранението.
Допълнително, за да се приеме за изключителна универсална стойност,
предложението трябва да отговаря на условия за интегритет и/или автентичност,
добре дефинирани, и трябва да се възползва от системата за адекватно управление,
която да му осигури защита.
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Условията за интегритет, които се отнасят за качеството на културното и природно
наследство, да бъде цялостно и недокоснато, и имат нужда от оценка на мерките, в
които предложението:
 включва всички необходими елементи за изразяване на изключителната
универсална стойност;
 с адекватни размери за да се осигури пълното представяне
на
характеристиките и процесите, които придават значение на предложението;
 страда от вредните ефекти на развитието и/или липсата на грижи.
Автентичността се оценява в зависимост от типа наследството и от нейния културен
контекст чрез разнообразие от атрибути, измежду които:
 форма и дизайн;
 материали и вещества;
 ползване и функции;
 традиции, техники и системи за управление;
 разположение и позиция;
 език и други форми на нематериалното наследство;
 дух и усещане;
 други вътрешни и външни фактори.
I.3.1. Културно наследство
Културното наследство представлява повече от паметници и големи художествени
творби. Понастощям включва всички аспекти, които се отнасят за миналото и
настоящето, които една общност счита за ценни, и които желае да предаде на
бъдещите поколения. С други думи, наследството е важно и не може да бъде
пресъздадено24 (не е регенериращо се).
Разширяването на понятието културно наследство до все по-голямо разнообразие на
обектите позволява, в същото време, като една все по-широка и разнообразна
аудиенция, да се възползва от директното или индиректно влияние, до което води
обявяването на един културен обект за част от наследството.
В съответствие с Конвенцията за опазване на световното културно и природно
наследство, Културното наследство е дефинирано и групирано в три категории:
Паметници: архитектурни, скулптурни творби или рисунки по паметниците,
елементи или структури с архитектурен характер, надписи, пещери и групови
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елементи, които имат изключителна универсална стойност от историческа,
художествена или научна гледна точка;
Ансамбъл от конструкции: групи от изолирани или групирани конструкции,
които благодарение на архитектурата си, на единството си и на интегрирането
им с пейзажа имат изключителна универсална стойност от историческа,
художествена или научна гледна точка;
Обекти/места: работи на човека или творби, получени от свързани дейности на
човека и природата, както и зони, които включват археологически терени, и
които са с изключителна универсална стойност от историческа, естетична,
етнографска или антропологична гледна точка.
По отношение на културните пейзажи те са класифицирани от Комитета за Световното
наследство на ЮНЕСКО по следния начин:
 Проектирани пейзажи: онези пейзажи, които са били проектирани с внимание и
създадени от човека, като историческите градини и паркове.
 Разработени пейзажи: включват както пейзажи за съхранение, така и
новосъздадени пейзажи, получени от императиви от социално, икономическо,
административно и/или религиозно естество, и които са се развили в
представените форми като резултат от естествения контекст на околната
среда.
 Асоциативни пейзажи: това са пейзажите, които асоциират религиозно,
артистично или културното влияние на природните елементи, като поставят
акцент върху съответното влияние и по-малко на създадените културни
елементи или материалите.
Националното законодателство на Румъния или България, реформулират тези
определения и ги адаптират към спецификата и националните интереси.
Така, в Румъния Закон nr. 422/2001 относно опазването на историческите паметници,
реформулира значително дадените от Конвенцията, определения, като определя
следните категории исторически паметници, движими вещи, разположени над
земята, под земята или подводно:
a) паметник – конструкция или част от конструкция заедно с инсталациите,
артистичните компоненти, елементите на вътрешното обзавеждане, които са
неделима част от тях, както и паметните, възпоменателните артистични творби,
публични паметници – статуи, паметници в чест на загиналите герои, заедно с
прилежащия ограничен топографски терен, които свидетелстват за културноисторическото значение от архитектурна, археологическа, историческа,
артистична, етнографска, религиозна, социална, научна или техническа гледна
точка.
b) ансамбъл – свързана група градски или селски конструкции от културна,
историческа, архитектурна, урбанистична или музейна гледна точка, които заедно
с прилежащия терен формират обединение, ограничено топографски, съставят
културно-исторически значимо свидетелство от архитектурна, урбанистична,

археологическа, историческа, артистична, етнографска, религиозна, социална,
научна или техническа гледна точка;
c) място/обект – терен, ограничен топографски, който обхваща тези човешки творби
в естествената рамка, които са културно-исторически значими свидетелства от
архитектурна,
урбанистична,
археологическа,
историческа,
артистична,
етнографска, религиозна, социална, научна, техническа гледна точка или от
гледна точна на културния пейзаж.
Движимото национално културно наследство25 е съставено от обекти/предмети с
историческа, археологическа, етнографска, артистична, научна и техническа,
литературна,
кинематографска,
нумизматична,
филателна,
хералдическа,
библиографична, картографска и епиграфска стойност, която представлява
материални свидетелства за еволюцията на естествената околна среда и на връзките
на човека с нея, на човешкия творчески потенциал и на румънския принос, както и на
националните малцинства, към универсалната цивилизация.
Законът за опазване на нематериалното културно наследство, закон nr. 26/2008,
дефинира друга категория на културното наследство, по следния начин:
a) нематериално културно наследство – всички практики, представяния, изразяване,
познания, умения – заедно с инструментите, предметите, артефактите и
културните пространства, с които са асоциирани – и които общностите, групите
или, според случая, индивидите признават като неразделна част от културното им
наследство;
b) традиционни културни изрази – форми на изразяване на човешкото творчество с
материален, вербален израз – форми на изкуството на думите и традиционните
вербални изрази – форми за музикално изразяване – песни, танци, народни танци –
форми на синкретично изразяване – обичаи, ритуали, празници, етноятрие
(етнологична дисциплина занимаваща се с опознаването и обясняваща обичаите),
детските игри и традиционните спортни игри – форми на народното творчество в
техническата сфера, както и занаятите или традиционните технологии;
c) живи човешки съкровища – титла, която може да се даде на онези лица, които са
признати от общността за създатели или пресъздаващи елементи от една сфера на
нематериалното културно наследство, в съответната форма или с непроменени
традиционни средства;
d) отделна традиционна марка – специфичен елемент за автентичност на
традиционното и културно изразяване, която е дефинирана като представителна
за една група творци, изпълнители или традиционни майстори, пазители или
предаващи елементите на нематериалното културно наследство.
В България, Документът относно Културното наследство, приет през 2009 год.,
дефинира общата рамка за регламентиране на културното наследство, която
определя както следва:
Културното наследство включва материалното и нематериално наследството,
движимо или недвижимо, като агрегат на културната стойност, която носи
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историческата памет и националната идентичност и притежава научно и културно
значение.
1. разкопки, обекти и надземни, подземни и подводни археологически резервати;
2. исторически места и комплекси;
3. архитектурни обекти и комплекси;
4. етнографски обекти и комплекси;
5. художествени обекти на градинарството и на ландшафтната архитектура;
6. природни ценности (проби), включително антропологически останки,
установени по време на работата на място, палеозоологични и култивирани
растения;
7. промишлено наследство;
8. работи на приложното изкуство;
9. народни занаяти;
10. документално наследство;
11. аудиовизуално наследство;
12. традиция и вербален език;
13. литературни ценности;
14. обичаи, ритуали, празници и вярвания;
15. музика, песни и танци;
16. Традиционна медицина;
17. Кулинарни традиции и енология;
18. Народни игри и спорт.
Тези предложени определения от регламентиращата рамка на културното наследство
могат да бъдат групирани в две категории обекти на наследството: материално
наследство, което е недвижимо или движимо, и нематериално наследство.
Материалното наследство може да бъде описано като израз или физически символ на
културния израз или на традициите на едно общество, което живее в една
определена зона. Паметниците, традиционните конструкции, археологическите
разкопки, храмовете, историческите градове и др. са примери за обекти на
материалното наследство.
 Недвижимо материалното наследство: обекти на материалното наследство,
което не може да бъде преместено от мястото (паметници, археологически
разкопки, градини и др.);
 Движимо материалното наследство: този тип обекти могат да бъдат
преместени от едно място на друго: художествени творби, артефакти, книги,
традиционни занаятчийски предмети и др.
Нематериалното културно наследство е представено от нефизическо представяне на
културния израз или на традициите на едно общество, и което има корени в
културните ценности или практиките на предходните поколения: музика, танц,
местни традиции, занаяти, духовни вярвания, социални ценности, език, театър,
литература и др.
I.3.2. Природно наследство и природни ресурси

Същото постепенно разширяване на понятието природно наследство, като и в случая
на културното наследство, е създало място за по-голям брой типове природни
ресурси, които да бъдат защитени, съхранени и върнати на общността в подобрена
форма за оползотворяване.
Както и в случая на културното наследство, природното наследство е дефинирано с
яснота от Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство:
Природните паметници представляват физически и биологически формации
или групи от подобни формации, които имат изключителна универсална
стойност от естетична или научна гледна точка;
Геологичните и физиографски образувания и стриктно ограничените зони
съставят хабитата на застрашените видове животни и растения, които имат
изключителна универсална стойност от гледна точна на науката или
съхранението;
Природните места или природните, стриктно ограничени, зони, които имат
изключителна универсална стойност от научна гледна точна, от гледна точка на
съхранението или на природната красота.
Допълнително, за конкретизиране на определенията на Конвенцията за световното
наследство, Конвенцията за биологичното разнообразие приета от ООН през 1992
год., определя екосистемата като динамичен комплекс от растения, животни и
микроорганизми и неживата им средата, който да взаимодействат като функционална
единица. По отношение на биологичното разнообразие, то представлява
разнообразието на ниво живи организми, които произтичат от всички възможни
източници, включително, inter alia, с източник земната повърхност, морето или други
водни екосистеми и екологични ансамбли, от които са част – с други думи,
биологичното разнообразие включва разнообразието в рамките на видовете, между
видовете и на ниво екосистеми.
Така, общите характеристики на ресурсите на природното наследство се отнасят за
добре ограничени географски зони, признати като такива, управлявани чрез законови
средства или от друго естество, така че да се постигне съхранение на природата в
дългосрочен план, чрез асоцииране с екосистемите им и културните ценности.
В Румъния, определението за природно наследство взема най-важното от
международните определения, в Спешната Правителствена Наредба nr. 57/2007
относно режима на защитените природни зони, съхранението на природните
хабитати, на флората и на дивата фауна:

Ансамбалът от компоненти и физико-географски, флорални, фаунални и биокенотни
структури на природната среда, чиято важност и екологична, икономическа, научна,
биогенна, саногенна, пейзажна, за отдих и културно-историческа стойност има
релевантно значение под аспекта на опазване на биологичното флорно и фауново
разнообразие, на функционалната цялост на екосистемите, съхраняване на
генетичното наследство, растително и животинско, както и за задоволяване на
изискванията на живот, благосъстояние, култура и цивилизация на настоящите и
бъдещи поколения.
За осигуряване на специалните мерки за защита и съхранение in situ на ресурсите на
природното наследство, един диференциран режим за защита, съхранение и
ползване е наложен на национално ниво според следните категории защитени
природни зони:
a. От национален интерес: научни резервати, национални паркове, природни
паметници, природни резервати, природни паркове;
b. От международен интерес: природни места/обекти на универсалното
природното наследство, геопаркове, влажни зони от международно значение,
биосферни резервати;
c. От обществен интерес или обекти от „Натура 2000": обекти с обществена
важност, специални зони за съхранение, специални защитени зони за птици;
d. От окръжен/областен или местен интерес: определени само за
публичната/частна сфера на административно-териториалните единици,
според случая.
Специфичното законодателство в България26, регламентира установената рамка за
защитените зони, дефинира защитените зони като зони определени за съхранение на
биологичното разнообразие в рамките на екосистемите и на природните процеси,
които се осъществяват, както и на типичните и значими аспекти на неживата природа
или на пейзажите. Защитените зони включват гори, сухоземни зони и водни зони. В
случая, в който в защитените зони се дефинират обекти на културното наследство, те
се подлагат на регламентите и процедурите наложени от Документа относно
Културното наследство.
Категориите защитени зони в България са както следва:
1. строго защитени зони;
2. национални паркове;
3. Природни паметници;
4. Управлявани природни зони;
5. Природни паркове;
6. Защитени зони.
Документът относно защитените зони определя позволените дейности за различни
типове защитени зони, както и забранените такива, като по този начин се съставя
базата за местните регламенти за благоустройство и проектите за развитие.
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Дейностите и забраните са диференцирани в зависимост от нивото на защита
наложено на зоната, съответно за строго защитени зони, национални паркове,
природни паметници, управлявани защитени зони.
Законодателството на двете държави регламентира основния инструмент за
управление на защитените зони, и по-точно планa за управление, който е официален
документ, който определя рамката за ефикасно, продуктивно и адекватно управление
на защитената зона. Устойчивото икономическо оползотворяване на един природен
обект трябва да се осъществи според разпоредбите на тези планове за управление и
да допринесе за изпълнението им, така че да съществува общуване за целите на
предприятието и на заинтересованите страни – stakeholder-ите.
I.4. Международен

контекст на устойчивото оползотворяване на
културното и природно наследство
Законодателната рамка на културното и природно наследство варира значително, по
вертикалата, от международното към местното наследство, или между две държави,
региони и др. като има различни цели: да регламентира, да оторизира, да осигури
ресурси, да санкционира, да предоставя права или да ограничава. Разпоредбите,
които третират наследството могат да бъдат специално създадени за тази сфера или
могат да бъдат интегрирани в конвенции или по-широки, обобщаващи,
законодателства, които могат да се адресират към сферата на културата или на
опазването на околната среда, например.
Независимо от естеството или нивото на законодателството, законодателната рамка
трябва да предвижда достатъчно инструменти от юридическо и регламентиращо
естество, така че да опазва културното и природно наследство27. Тя управлява всички
аспекти на една система за управление на собствеността. С помощта на
законодателната рамка най-често една държава може да дефинира културното
наследство, което има нужда от опазване, като използва критерии, които могат да
зависят от възрастта или произхода, или от комбинацията между тези двата или
други фактори. Съществуват два типа законодателства: законодателство, което
определя съответните обекти на наследството като обекти със специално значение за
съответната държава и по този начин, предмета на една собствена регламентираща
рамка, или на общи регламенти относно териториалното планиране, които включват
специфични политики за опазване на наследството.
Законодателната рамка включва серия от общи типове регламенти:
 Конституционни декрети, които произтичат от конституцията на една държава;
 Националното, регионално или местно законодателство специфично за
опазването, съхранението и управлението на културното и природно
наследство;
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Традиционните обичаи и стабилни практики;
Разпоредби свързани с благоустройството, износа и др.;
Международната рамка формирана от международни конвенции, чиито
разпоредби са включени в националното законодателство.

I.4.1. Световни конвенции относно културното и природно наследство28
Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство29
ЮНЕСКО30 има за цел да окуражи идентифицирането, опазването и съхранението на
културното и природно наследство в целия свят. Тази процедура е включена в
международен трактат наречен Конвенцията за опазване на световното културно и
природно наследство, приета от ЮНЕСКО през 1972 год. в Париж. Конвенцията е
възникнала в следствие на факта, че "Културното наследство и природно наследство
са все по-застрашени от разрушаване не само благодарение на обикновените причини
за деградиране, но и чрез развитието на социалния и икономически живот, които
водят до влошаване на състоянието чрез феномени като повреда и разрушаване, и
по-тежки такива".
След съображенията, които са в основата на тази Конвенция, свързани с културното и
природно наследство на човечеството, документът анализира следните аспекти:
1. Определението на културното и природно наследство;
2. Национално и международно опазване на културното и природно
наследство;
3. Междуправителствен комитет за опазване на културното и природно
наследство;
4. Създаване на "Фонд за Световното Наследство" с цел опазване на културното
и природно наследство;
5. Условия и мерки за международна помощ;
6. Докладване към междуправителствения комитет за опазването на
културното и природно наследство;
7. Финални клаузи, където се препоръчва ратифицирането или приемането от
страните членки на конвенцията, с възможност за използване в
националните законодателства на принципите на Световната Конвенция за
опазване на културното и природно наследство.
Конвенцията предвижда и приемане на нови разпоредби, пак под формата на
Конвенция, която да определи една ефикасна система от научна гледна точка, която
да е и модерна, за възстановяване или опазване на обектите на наследството.
Изброени са следните обекти, които принадлежат на световното наследство:
паметници, ансамбли, които благодарение на архитектурата имат изключителна
стойност от историческа, артистична или научна гледна точка; обекти, които имат
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стойност от естетична, етнологична или антропологична гледна точка. Също така, под
защита влизат и природните паметници съставени от физически и биологически
образувания, геологични и физиографски образувания, строго ограничени зони,
които представляват хабитат за видовете животни и растения с опасност от
изчезване.
Първото задължение на една държава след ратифицирането на конвенцията е
идентифицирането и определяне на границите на обектите, които се намират на
нейна територия. Отбелязва се, също така, задължението да се опазва, съхранява,
оползотворява културното и природно наследство и да се предаде на следващите
поколения.
Конвенцията предвижда и подкрепата и международното сътрудничество, по
специално във финансово отношение, но и по отношение на артистичност, наука и
техника, като се предоставя на разположение всичко, от което има нужда за
съхранението или възстановяването на обектите. Въпреки че Конвенцията предвижда
помощ, от която се възползва държавата за опазването и идентифицирането на тези
обекти, нейната основна роля е изясняването на задълженията, които има дадената
държава, на чиято територия се намират обектите на наследството:
 Да интегрира културното и природно наследство в колективния живот;
 Да вземе съответните юридически, административни и финансови мерки;
 Да направи проучвания и изследвания и да подобри методите на намеса.
Румъния ратифицира Конвенцията относно Световното наследство през 1990 год., а
България през 1974 год.
Конвенцията за опазване на подводното културно наследство
В общи линии, Конвенцията за опазване на подводното културно наследство, приета
през 2001 год. в Париж, определя основните принципи за подводното културно
наследство, като предоставя на разположение една подробна система за
сътрудничество и добри практики, признати за третирането и проучването на
подводното културно наследство.
Основните принципи обявени в Конвенцията се отнасят за:
 Задължението за съхранение на подводното културно наследство –
Конвенцията окуражава научното изследване и публичния достъп;
 Съхранението in situ като първа опция;
 Забранява търговската експлоатация;
 Разпространение на добри практики и на информация – държавите ще си
сътрудничат и ще обменят информация, ще промотират тренировките за
подводната археология и публично внимание по отношение на значението на
подводното културно наследство;
 Конвенцията не регламентира собствеността и не променя съществуващите
морски зони.

Конвенцията за опазване на нематериалното културното наследство
По смисъла на настоящата Конвенция приета в Париж през 2003 год., в нематериално
културно наследство се включват практиките, представянията, изразите, познанията,
уменията – заедно с инструментите, предметите, артефактите и културните
пространства асоциира към тях – които общностите, групите и, в някои случаи,
индивидите припознават като неделима част на културното им наследството. Това
нематериално културно наследство, предавано през поколенията, е възстановявано
постоянно от общността и групите, в зависимост от средата им, от взаимодействието
им с природата и историята им, като се осигурява чувството за идентичност и
непрекъснатост и допринася, по този начин за промотирането на уважението към
културното разнообразие и човешката креативност. По смисъла на Конвенцията за
опазване на нематериалното културното наследство, ще бъде взето предвид само
нематериалното културното наследство съвместимо с международните инструменти
за правата на човека и с изискванията на съответното разбирателство между
общностите, групите и лицата и за устойчиво развитие.
Конвенцията има следните цели:
a) Опазване на нематериалното културно наследство;
b) Опазване на нематериалното културно наследство на общностите, групите и
индивидите, към които принадлежи;
c) Чувствителност на местно, национално и международно ниво, относно
значението/важността на нематериалното културно наследство и взаимното им
признаване;
d) Сътрудничество и международна помощ.
От тези цели произлизат членовете на Конвенцията, които се отнасят до:
 Органите на Конвенцията;
 Опазване на нематериалното културно наследство на национално ниво;
 Опазване на нематериалното културно наследство на международно ниво;
 Сътрудничество и международна помощ;
 Фонд за опазване на нематериалното културно наследство.
Конвенцията за опазване и промотиране на разнообразието на културното
изразяване
Конвенцията за опазване и промотиране на разнообразието на културното изразяване
е приета през 2005 год. в Париж.
Културното разнообразие е определяща характеристика на човечеството и съставя
общо културно наследство, което трябва да се опазва и съхранява в полза на всички.
Конвенцията предлага предмета и принципите на опазване и промотиране на
разнообразието на културното изразяване, като създава институционална рамка, към
която се свързват националните законодателства.

Измежду предметите на настоящата Конвенция се отбелязва:
 Да опазва и да промотира разнообразието на културното изразяване;
 Да създава условия за обогатяване на културите и свободното им
взаимодействие по взаимно ползотворен начин;
 Да окуражи диалога между културите за да осигури в света по-широк и
балансиран обмен на култури в полза на междукултурното уважение и на една
култура на мира;
 Да култивира междукултурност за развитие на културното взаимодействие в
духа на построяването на мостове между народите;
 Да промотира уважение за разнообразието на културното изразяване и да
култивира разбирането на стойността му на местно, национално и
международно ниво;
 Да препотвърди важността на връзките между култура и развитие за всички
държави, по специално за държавите в процес на развитие, и да подпомогне
включените дейности на национално и международно ниво за да осигури
признаването на истинската стойност на тази връзка;
 Да предостави признаване на отделното естество на културните дейности,
обекти и услуги като превозвачи на идентичност, стойност и значение;
 Да препотвърди суверенните права на държавите по отношение на опазването,
приемането и изпълнението на политиките и мерките, които считат за
подходящи за опазването и промотирането на разнообразието на културното
изразяване на собствените си територии;
 Да утвърди сътрудничеството и международната солидарност в духа на
партньорството, по специално с оглед на утвърждаване на капацитета на
държавите в процес на развитие за опазването и промотирането на
разнообразието на културното изразяване.
Развитието на тези предмети е подкрепено в членовете, както следва:
1. Основни принципи;
2. Сфера на приложение;
3. Определения;
4. Общи правила относно правата и задълженията;
5. Права на страните на национално ниво;
6. Мерки за промотиране на културното изразяване;
7. Прозрачност и предаване на информация;
8. Възпитание и чувствителност на обществеността;
9. Участие на гражданското общество;
10. Промотиране на международното сътрудничество;
11. Интегриране на културата в устойчивото развитие;
12. Сътрудничество за развитие;
13. Международно сътрудничество в ситуации на тежка заплаха по адрес на
културното изразяване;
14. Обемен, анализ и разпространение на информацията;
15. Съпоставка с други трактати: взаимна подкрепа, допълване и неподчинение;
16. Консултиране и международно координиране.

Конвенцията за биологичното разнообразие31
Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) е международно споразумение
прието на срещата на Земята в Рио де Жанейро през 1992 год. Има три основни
предмета:
 Съхраняване на биологичното разнообразие;
 Ползването на неговите компоненти по устойчив начин;
 Правилното балансирано деление на ползите, които произтичат от
ползването на генетичните ресурси.
За разлика от други международни споразумения, които определят задължителните
цели и задължения, конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) има гъвкав
подход за прилагане. Тя идентифицира общите цели на политиките, а държавите са
свободни да определят начина, по който желаят да ги приложат. Едно от най-важните
постижения на конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) досега е
повишаването на интереса към биологичното разнообразие, както в развитите
държави, така и в държавите в процес на развитие. На биологичното разнообразие
сега се гледа като на предмет от основно значение и в развитието.
Конвенцията обхваща над 40 члена, които третират:
 Сфера на прилагане;
 сътрудничество;
 общи мерки за съхранение и устойчиво ползване;
 Идентифициране и наблюдение;
 Съхранение "in situ";
 Съхранение "ex situ";
 Устойчиво ползване на компонентите на биологичното разнообразие;
 Проучване и обучение;
 Възпитание и осъзнаване от обществеността;
 Оценка на влиянието и намаляване на отрицателните ефекти;
 Достъп до генетични ресурси;
 Достъп до технология и технологичен трансфер;
 Управление на биотехнологията и подялба на ползите и др.
Целите на развитието на хилядолетието
През 2012 год., Конференцията на Обединените Нации за Устойчиво развитие прие,
като тема за дискусия, развитието на набор от цели, върху които да се концентрира и
занапред. Тези цели станаха „Цели за развитие на хилядолетието”, които си поставят
за задача да намалят бедността в глобален аспект и в същото време приемат, че има
много работа за извършване.
Целите за развитие на хилядолетието са материализирани в списък от 17 цели,
измежду които са включени и:
31

www.cbd.int









Премахване на бедността и глада;
По-високи стандарти за образование и здравеопазване, в частност по
отношение качеството на водата и едно по-добро ниво на хигиена;
Промотиране на равенството на половете;
Устойчив икономически растеж, в същото време създаване на работни места и
по-силни икономики;
Адресиране към ефектите на климатичните промени, замърсяването и други
фактори на околната среда, които могат да навредят на здравето на хората,
природата или живите организми;
Устойчивост да включват състоянието на почвата, въздуха и морската и
океанска вода.

Декларацията приема концепцията, според която природата има определени права –
хората управляват целия свят и е важно да се поставят хората на преден план за
разрешаване на целите за развитие на хилядолетието чрез управление на околната
среда и на потреблението например чрез намаляване на опаковките и
обезкуражаване изхвърлянето на хранителните отпадъци, както и чрез промотиране
на рециклирането на материалите).
I.4.2. Европейска регламентираща рамка за опазване на културното и природно
наследство
За утвърждаване на двустранните или многостранните връзки32, така и за приемане
на определени политики за съвместно действие за защита на природното и културно
европейско наследство, европейските държави приеха серия от международни
Конвенции. Измежду сферите, в които държавите са поели ангажимента да си
сътрудничат са опазването на околната среда, на пейзажа, на архитектурното
наследство, на археологическите разкопки и на движимото наследство. Както
Румъния, така и България ратифицираха тези Конвенции, включвайки ги в
законодателното тяло, което е действащо в момента на ниво всяка държава.







Конвенцията за защита на архитектурното наследство на Европа приета в
Гренада през 1985 год.;
Европейската конвенция за пейзажа приета във Флоренция през 2000 год.;
Конвенцията за опазване на археологичното наследство приета във Валета през
1992 год.;
Конвенцията на UNIDROIT относно крадените или незаконно изнесени
паметници на културата, приета в Рим през 1995 год.;
Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, приета в
Париж през 2005 год.;
Рамковата конвенцията на Съвета на Европа за значението на културното
наследство за обществото (Конвенцията Faro), приета във Фаро през 2005 год.

I.4.3. Местни и европейски стратегии
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За да бъде Стратегията за развитие на икономика, опазваща природните и
културни ресурси на Румъния и България релевантна и приложима както за бизнес
средата от румънско - българската гранична зона, така и за участващите
институционални актьори в местното и трансгранично развитие от особено значение е
това Стратегията да съответства на Стратегиите, на чиято основа тези актьори
основават плановете и инициативите си за развитие, за инвестиции и
сътрудничество. Стратегията трябва да съответства на дългосрочните им цели и да
задълбочи мерките им за изпълнение, които да отразяват общите грижи за
културното и природно наследство като избягват неразбирателството или, още потежко, противоположните мерки. На второ място, цел на тази връзка е да се избегне
излишното ползване на ресурсите и двойното финансиране.
Това споразумение ще позволи институционалните актьори да интегрират
предложените мерки чрез настоящата Стратегия в собствени инициативи, да
подпомогнат изпълнението и и дейностите на органите за изпълнение, а
Стратегията за развитие на икономика, опазваща природните и културни
ресурси на Румъния и България да стане работен инструмент и за тези актьори,
подкрепа, която да предложи решения и отговори. Освен това, ще постави основите
на сътрудничеството с институционалните актьори, без които не може да започне
изпълнението.
„Размерът на устойчивост” ще пледира за разбиране на ролята, която осигурява
интегритет, качество и автентичност на наследството на ниво местна общност или
регион, а от тук разширяването на начина на подход към него чрез участие на
местната общност, на заинтересованите страни – stakeholder-ите и на други актьори в
оползотворяването, да се осигури развитието на общността и експлоатирането на
културните и природни ресурси без да застрашават нуждите и местното търсене.
На трансгранично ниво, Общата стратегията за устойчиво териториално
развитие на трансграничната зона Румъния – България33 може да бъде считана за
най-пълната стратегия, която е адресирана към граничната зона и е изработена в
рамките на проекта със същото наименование, SPATIAL, изпълнен в рамките на
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013, в
периода 2012-2015 год. Стратегията има дълъг времеви хоризонт, до 2045 год., той
създаде основа за дефиниране на приоритетите за намеса в програмния период 20142020 за двете държави и определя рамката за сътрудничество с оглед ползването и
оползотворяването
на
териториалния
капитал
с
цел
повишаване
на
конкурентоспособността и иновациите за цялата трансгранична зона.
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Визията за развитие, предложена от пространствената Стратегия (Стратегията на
проекта SPATIAL) е до хоризонта 2045 год., трансграничната зона да се превърне в
дунавски регион, в който общия принос на Румъния и България да доведе до
свързването на местата и хората за утвърждаване на конкурентна територия в една
природна и културна ценностна рамка.
Препращането към една природна и културна ценностна рамка, като основен елемент
на една конкурентна територия е поето още с обявяването на визията, а
стратегическа цел предлага консолидиране на мрежата от културни и природни
ценности и свързването им към подобни мрежи от региона на Дунав и на Черно море.
В този смисъл, пространствената Стратегия предлага политики и програми, които
въвеждат понятието за развитие и за устойчиво оползотворяване на културното
наследство като се има предвид задоволяването на местни общности и на хората,
жителите или посетителите, така че чрез дейностите за защита и съхранение,
наследството (историята) да остане видимо и за бъдещите поколения. По отношение
на екологичните ресурси като се включват тук и природните обекти, предложените
политики визират запазването на качеството и здравето на природните хабитати и се
наблюдават отрицателните ефекти от човешката дейност върху екосистемите, както и
начина на използване на терените и замърсяването от икономически дейности. Тези
политики, диференцирани за културното наследство и за природното такова, имат
общо грижата за ефектите от икономическите дейности върху наследството, а
приоритетите за намеса в периода 2014-2020 год. включват проекти, които осигуряват
реставрирането и съхранението на паметниците обектите с културна стойност,
оползотворяване на нематериалното културно наследство, на ценностните природни
елементи, включително на изключителните трансгранични пейзажи, обособяването и
снабдяването им с оглед на икономическото им оползотворяване, с предимство на
туризма. Така понятието наследството е третирано обстойно чрез пространствената
Стратегия, а проектите включват реставрирането и съхранението на сградите на
наследството, традиционните сгради, паметниците, археологичните разкопки,
събитията свързани с познанията и промотирането на традициите и историята,
възпитанието в училищата относно трансграничната култура, възстановяване на
природния пейзаж повлиян от икономическите дейности, реабилитиране на
природната среда на Дунав, осигуряване на пътища за достъп и улеснения за
посещаване на туристическите културни или природни обекти, развитието на
културни туристически маршрути и др.
Както става видно, за да може улесненото икономическо оползотворяване чрез тези
предложения, които могат да бъдат финансирани чрез структурните фондове и
инвестиционни такива, както чрез Програмата INTERREG V-A Румъния-България34, така
и чрез националните оперативни програми, да стане устойчиво има нужда от намеса
от типа софт на ниво бизнес среда за румънско – българската граница. Едно
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устойчиво икономическо оползотворяване може да осигури постигане на целта на
пространствената Стратегия и визията до 2045 год.
Този подход е приет от Програмата INTERREG V-A Румъния-България за периода 20142020 год. Програмата си поставя за цел една серия от приоритети, от които втория
приоритет, „Един зелен регион”, има като специфична цел подобряване на
устойчивото оползотворяване на наследството и природните и културни ресурси, чрез
които да се генерира модел на устойчиво оползотворяване (за благоприятно
икономическо развитие спрямо наследството) на природното и културно наследство в
трансграничния регион, така че да се подобрят туристическите дейности.
По този начин могат да се оценят, че Стратегията за развитие на икономика,
опазваща природните и културни ресурси на Румъния и България е документ, който
задълбочава специфичните цели на пространствената стратегия и отговаря на
интересите на Програмата INTERREG V-A Румъния-България.
Допълнително, Стратегията за развитие на икономика, опазваща природните и
културни ресурси на Румъния и България ще се свърже чрез предложените цели и
допълнения, с националните Стратегии за регионално развитие в Румъния35 (draft
2014-2020) и в България36 (2012-2022). Двете Стратегии предлагат цел относно
създаване на условията за опазване, съхранение и оползотворяване на културното и
природно наследство, от една страна, и устойчивото развитие на туризма и на
конкурентоспособността на активните фирми в сферата на туризма, на културата и
творческите индустрии. Двете Стратегии считат съхранението и оползотворяването
на културното и природно наследство за начин на промотиране на местното
икономическо развитие.
Също така, настоящата стратегия ще бъде релевантна за Националната Стратегия
за устойчиво развитие 2013-2020-2030 за Румъния37, която си поставя за цел между
основните посоки на действие опазването и утвърждаването на националното
културно и природно наследството, хармонизиране с европейските норми и стандарти
на живот, както и спрямо Националната концепция за пространствено развитие на
България за периода 2013-202538, която си е поставила като стратегическа цел
опазването и развитието на националната система от защитени природни и културни
обекти с цел поддържане на екологичното равновесие, на културната и природна
пространствена идентичност на територията, както и за интегрирането на тези
ценности в модерния живот.
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Стратегията за развитие на икономика, опазваща природните и културни
ресурси на Румъния и България ще има за цел и свързването със Стратегията
Европа 202039, съответно релевантност спрямо тематична цел 6, която предвижда
съхранение и опазване на околната среда и на ефикасността на ресурсите –
съхранение, опазване и развитие на културното и природно наследство, както и с
Дунавската Стратегия40, съответно приоритетна дейност 03 „Култура и туризъм“ –
съхранение на биологичното разнообразие, пейзажите и качеството на въздуха и
почвата и приоритетна дейност 09 „Хора и компетентност“.
I.4.4. Едно устойчиво икономическо оползотворяване на културното и природно
наследство. Използване на възможностите.
Последните двадесет и пет години доведоха предмета за устойчивото развитие,
включително устойчивото оползотворяване на ресурсите, във всички планове за
отразяване и обсъждане, а академичните среди, публичната администрация,
гражданското общество, бизнес средата и образованието, всички са приели в
дневния си ред устойчивото развитие, като се загрижени за отговорността и
ангажирането на днешното поколение за бъдещите поколения. Програмните
документи и декларациите, мобилизирането на ресурсите и усилията с всяка
следваща година, по свързани и с отзвук, за да се отговори на обявените заплахи:
 Страхът, че нивото, на което се осъществява икономическата дейност и
влиянието и върху глобалната екосистема биха могли да бъдат необратими с
разрушителен потенциал;
 Комплексността на земните екосистеми и увеличаване на трудностите, с които
трябва да се справи, свързани с проблемите на околната среда;
 Различията в доходите и по специално между богатите и бедните нации
относно оказания натиск върху околната среда41.
Може да се говори за общо повишаване на чувствителността по отношение на
важността на осъзнатото опазване на околната среда, за енергийната ефективност
или устойчиво оползотворяване на ресурсите. Изключително много се инвестира във
въвеждането на тези предмети във възпитанието на новите поколения, на
управителите и на държавните служители, за построяването на рамка за анализ,
измерване, признаване, ограничаване или санкциониране и др., на начина, по който
обществото прилага принципите, които управляват тези цели, а всяка година доклади
на малките и големи организации, посветени на устойчивото развитие, ни посочват
здравното състояние на планетата.
На всеки две години, една от най-големите и опитни независими световни
организации, с над 5 милиона поддръжници и активна в над 100 държави, World Wide
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Fund For Nature42 (WWF), публикува доклада „The Living Planet”43 – Живата Планета.
Последният доклад публикуван през 2014 год., посочва факта, че състоянието на
биологичното разнообразие на планетарно ниво никога не е било толкова лошо като
сега. Размерът на популациите от гръбначните животни измерени с WWF е намалял
на половина през последните 40 години. С други думи, броят на бозайниците,
птиците, влечугите, земноводните и рибите44, на глобално ниво, е намаляло с 52%
спрямо референтната година 1970. Докладът „The Living Planet” посочва факта, че
Румъния и България заемат различни позиции по отношение на един от основните
принципи на доклада – съответно екологичния отпечатък45, показател, който
сигнализира нивото на ограничаване на природните ресурси в съответната държава и
стоят в основата на публичните политики на околната среда. Така, Румъния заема 46
позиция от 152 държави, след Сърбия, Боливия и Коста Рика, а България, 34-та
позиция след Мексико, Венецуела и Нова Зеландия. Румъния се намира под
световната средна стойност, с други думи потреблението на природните ресурси и
стила на живот надхвърлят капацитета на издържане на природните екосистеми,
докато България е над, но без да бъдат много далеч една от друга.
С всичко това, хората и правителствата, фирмите и организациите с нестопанска цел,
говорят сериозно и честно за устойчиво развитие, за измеренията на околната среда,
социалните и икономическите измерения на развитието. „Millenium Declaration”
препраща към уважение към природата и призовава към предпазливост, която трябва
да бъде показана в управлението на живите видове и природните ресурси, свързани с
принципите на устойчиво развитие. Това е единствения път, чрез който
неизмеримите богатства, които ни дава природата могат да бъдат защитени и
предадени на нашите наследници. Актуалните неустойчиви модели за производство и
потребление, трябва да бъдат заменени в интерес на нашето бъдещо благосъстояние
и на нашите наследници46. През цялото това време, икономическия компонент се
разпростира значително спрямо компонента на околната среда, който е губещ. Това
състояние на биологичното разнообразие посочва без съмнения риска да застрашим
социалните и икономическите си постижения поради невъзможността ни да приемем
фундаменталната ни зависимост от екологичните екосистеми.
Биологичното разнообразие е един от компонентите на природното наследство. Той
създава и първата рамка, която дефинира устойчивото развитие, като включва
устойчивото оползотворяване на природните и културни ресурси.
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За местните общности, природното наследство не се ограничава до биологичното
разнообразие, до добре ограничени и защитени зони на изчезване, за местните
общности местното наследство може да включва красиви селски зони и крайбрежни
зони, зелени пространства във вътрешността на населените места или извън тях,
изключителни пейзажи, езера и потоци, които са повлияли местното развитие. Тези
природни ресурси или са невъзобновяеми – минерални, изкопаеми горива,
природните качества като пейзажите или дивата пустош, или се възстановяват в
много нисък процент – торф и др.
По отношение на възобновяемото наследство – животни и растения, които растат в
защитени зони, защитени животни и растения или гори и паркове, те са подложени
на риска да бъдат използвани над капацитета им за регенериране, както и да бъдат
подложени на замърсяване. Почвата може да ерозира или да се изхаби, рибите и
горите могат да се използват прекалено, замърсителите могат да бъдат толкова
агресивни, че природата да не успее да анулира ефекта, урбанистичното развитие
може да създаде предпоставки за природни бедствия – наводнения или да промени
климата. За да остане функционално, природно наследство трябва да запази
капацитета си за регенериране и продуктивността си.
Природното наследство има граници, над които промяната му или използването на
ресурсите би довело до намаляване или дори до загуба на разнообразието или на
природната красота. От една зона до друга, варират специфичността,
чувствителността, видовете и хабитата, те могат да се справят с износването, което
се дължи на икономическите дейности, натиска, който се дължи на туристите по
различни, непредвидими начини, и които насочват местните власти и бизнес средата
в плановете за управление и за развитие, адаптирани към спецификата на зоната.
Тези елементи помагат на общността да развие икономически дейности, да привлече
местни приходи от посещенията на туристите, да добави стойност на природните
продукти и да привлече инвеститори. Начинът, по който една местна общност успява
да използва природното си наследство – мъдро и с умереност, е основно за
осигуряване на опциите за бъдещо развитие.
Икономическите дейности - туризмът, земеделието, горското стопанство,
производството на хранителни продукти, риболовът и др., които оползотворяват
наследството и природните ресурси имат директно влияние върху тях. Това влияние
може да бъде ползотворно, както би било развитието на атрактивни ферми, които не
рядко включват туристически компонент, или поддържането на автентичните, стари
видове животни и растения, или нанасящите вреда както би било замърсяването,
изразходването на ресурсите, създаването на неатрактивни пейзажи или намаляване
на биологичното разнообразие. За една общност, икономическите дейности, които са
основани на природното наследство генерират работни места, поддържат
съответните ресурси и им дават стойност, привличат други окуражени, от успеха на

първите, инвеститори, стимулира една широка ценностна верига по вертикалата на
индустрията. В същото време, икономическите дейности трябва да бъдат привлечени
и подкрепени от публичния сектор, чрез инвестиции в опазването и съхранението на
наследството и природните ресурси, чрез създаване на публична инфраструктура с
оглед на имплантиране и функциониране на фирмите, като се поддържа равновесие
между дългосрочните ползи в рамките на общността, ползите за бизнес средата и
съхраняване на целостта/интегритета и автентичността на природното наследство.
В този смисъл, Международният съюз за защита на природата и природните ресурси
(International Union for Conservation of Nature, IUCN)47 подкрепя активната роля, която
бизнес средата, която оползотворява наследството и природните ресурси, може да
има за промотирането на иновативни решения за съхранение, като тотално
противоположна роля с тази, която по традиционен начин е възприета, тази на
генератор на проблеми за околната среда. Като се вземе предвид отпечатъка,
оставен от нейната икономическа дейност върху заобикалящата околна среда, бизнес
средата може да предложи нови възможности, като отговори на търсенето на
потребителите – туристите за продукти отговорни спрямо околната среда, да се
включи в законодателния процес за природното наследство, и, по този начин, да
спести както разходи, така и ресурси.
По подобен и допълващ начин, с акцент също толкова императивен и мобилизиращ,
културното наследство е третирана тема постоянно и почти тържествено в
Стратегията на всички нива: международно и европейско, регионално или местно.
Интегрираната Стратегията за устойчиво развитие, Секторните стратегии, Стратегията
за култура, всички приемат ролята на културното наследство в изразяването на
ценностите и на идентичността на една общност, на една нация, в осигуряването на
рамка за организиране на една общност, за развитието на външните и вътрешни им
връзки/отношения, благодарение на символичните и естетични размери48, силно
асоциирани към културното наследство, които засилват чувството на индивида за
принадлежност към една общност и към едно определено място. Връзката между
култура – културно наследство и общност – общество е освен това взаимна и
взаимозависима, обществото е това, което създава културата. За да се направи
аналогия49, от хиляди години, хората са отразявали в архитектурата си стила на
живот и специфичните икономически дейности, оразмерени от местната култура, а
веднъж построена архитектурата на свой ред създава нова структура и променя
начина, по който живеят хората, така че бъдещият стил на живот, „културата“ им да
си подхожда с архитектурата станала вече съществуваща към тази дата.
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Значението на урбанистичното и промишлено развитие от последните десетилетия,
икономическите кризи, конфликтите и войните или миграцията представляват
фактори, които правят културното наследство уязвимо, водят до разрушаването му,
до изопачаването на нематериалното наследство - традиции или занаяти, намаляване
на разнообразието и автентичността, като се губи здравата и дълготрайна тъкан на
общността, тази, която има силата да я коагулира, да размие социалните бариери и
трансформира обществото чрез разпространение на същото наследство, да създаде
местно благосъстояние с местните ресурси, или да вдъхнови новите поколения по
отношение на правата, които имат чрез разбиране на собствените история и култура.
Така, културното наследство представлява възможност за всички компоненти на
устойчивото развитие - социално, икономическо и на околната среда, на уникалната
роля, която има, да отговори на духовните нужди на хората и качеството на живот и
ще определи, в бъдеще, да бъдат включени в архитектурата на устойчивото развитие
като четвърти пилон заедно с включващото социално развитие, включващото
икономическо развитие и опазването на заобикалящата околна среда.
Комплексността, мултидисциплинарността и мащаба на културата като се включва и
културно наследство, отлага това включване, което би трябвало да революционира
научните и политически подходи на устойчивото развитие, чрез общо усилие на
глобално ниво.
В този контекст, устойчивото икономическо оползотворяване на културното
наследство става основно за поддържането или повишаване качеството,
целостта/интегритета и автентичността му, аспекти без които може да загуби
значението си в ролите описани по-горе.
Инициативата за устойчиво оползотворяване на наследството чрез директни
икономически дейности върху него или благодарение на него, като туризма,
творческите индустрии или архитектурата, или индиректни, дейностите са само
случайно приложени към обекта на наследството, например земеделието,
възобновяемите енергии, строителството, е взета или от бизнес средата, която
предлага на заинтересованите страни – stakeholder-ите проекти за наследството,
бизнес или точни дейности с индиректна икономическа конотация или на
заинтересованите страни – stakeholder-и, съответно собственици, управители или
временни управители, които идентифицират възможности за използване на обекта,
включително чрез дейности, които генерират печалба. Независимо от лицето, което
предлага икономическото оползотворяване, ефектът му върху културното или
природно наследство е същия: може да генерира верига от възможности за бизнес,
свързани директно или индиректно, със съответното наследство, може да генерира
нови партньорства, нови спонсори, да привлича таланти или организира събития,
които да придадат нова динамика на мястото и може дори да доведат, дългосрочно,
до подобряване на урбанистичната или природна среда. Разбира се, този процес
предполага идентифициране на реалистичните и документирани пазарни
възможности, привличане на инвеститори – заинтересовани фирми, партньори и в

доста случаи, доброволци, установяване на бизнес план или проект – сътрудничество
или, в дългосрочен план, план за урбанистично регенериране. Едно стриктно
планиране, което да синхронизира интересите на наследството в краткосрочен и
дългосрочен план, което предполага процес, който обединява директно
заинтересованите страни в този процес, на масата за разговори, или индиректно,
чрез консултации, които да гарантират, че са взети предвид интересите, мненията и
очакванията им. Текущите работни планове трябва да бъдат синхронизирани със
стратегическите, най-вече, целите на повлияното наследство са тези, които
привличат най-много бизнеса, защото привидно предлагат сигурната съставка за
успех, и са упоменати или обсъдени в Стратегиите за местно или регионално
развитие, дори национално, а заинтересованите фирми ще осъществяват дейности с
директна връзка с обекта на наследството, е добре да интегрират намеренията на
притежателите на наследството, така че усилията на всички страни да бъдат
допълнителни и свързани, и да се засилват взаимно.
Така, става ясен факта, че устойчивото оползотворяване на наследството предполага
сътрудничество и задълбочено партньорство между всички заинтересовани страни.
Участващи страни
Наследството само по себе си като елемент за интегриране и коагулиране на
икономическите и институционални актьори, на местната общност.
Местната общност
Заинтересована страна - stakeholder-а: публичните власти, управители или
собственици по закон на наследството или временни управители на обектите;
Актьори: бизнес средата, други субекти като НПО – та, туристи/ползватели/крайни
потребители на услугите и продуктите им, които интегрират обекта на наследството;

Това партньорство е основно за осигуряването на устойчивост, а то се предвижда в
подхода на фирмите към наследството чрез разширяване на бизнес визията и
въвеждането в полето на действие на икономическите дейности и на местната
общност, на заинтересованите страни - stakeholder-ите и актьорите, така както са
дефинирани чрез отнасянето към културно и природно наследство. Това разширяване
на сферата на обхват на бизнеса, което включва директно или индиректно обекта на
наследството, има нужда, от една страна, от промяна на манталитета на участващите
бизнесмени, и преминаване от възприемането на обекта на наследството като добро
за общото благо на всички, но и за никого, и въпреки това, върху което всеки може
да се намеси и може да го експлоатира от свое име, или възприемането на обекта на
наследството като колективно благо, което принадлежи на всички, но спрямо което
всички хора имат права и задължения, а в управлението му участват всички. Освен
това, едновременно с разбирането на значението на културната идентичност на
обекта на наследството за общността, за човечеството, ако е необходимо,

съотнасянето към него ще се промени по смисъла на постепенното преминаване,
заради нуждата да се разпространи нещо от получените ползи чрез директно или
индиректно оползотворяване на наследството, с „общността”, със заинтересованите
страни – stakeholder-ите или с другите актьори, чрез които се консумира
„оползотворяването”, да се преминава от оползотворяване изключително от
икономическа гледна точка, към оползотворяване, което да интегрира включващата
социална проблематика и компонента на защита на околната среда. По такъв начин
става преминаването към устойчиво оползотворяване на културното и природно
наследство, което пренася икономическата дейност извън Конвенцията за бизнеса
като система, чрез която обектите или услугите са променени за други обекти или
услуги или за пари, в един хибриден контекст, в който ползите могат да бъдат от
духовно, културно, гражданско естество.

I.5. Местен контекст на икономическите дейности, които
оползотворяват културното и природно наследство в румънско –
българската гранична зона
I.5.1. Законодателство на Румъния – опазване и оползотворяване
Най-релевантните закони, които регламентират опазването и оползотворяването на
културното и природно наследство в Румъния са инициирани и изпълнени от
Министерството на Културата и от Министерството на Околната среда:
Закон 422/2001 за опазването на историческите паметници определя дефиницията
на историческите паметници, като развива начина, по който се съставя списъка им и
класификацията им. Интервенциите по паметниците формират основното тяло на
закона. Определени са институциите и органите с правомощия за опазването на
историческите паметници, за да дефинира по нататък отговорностите на
собствениците на историческите паметници и на местните публични власти. На края,
се узаконява финансирането на опазването на историческите паметници. Създава се,
по този начин, пълна законова рамка на опазването на историческите паметници.
Закон nr. 182/2000 за опазването на движимото национално културно наследство
Законът създава юридическия режим на обектите, които принадлежат на движимото
национално културно наследство, като част от националното културно наследство и
регламентира специфичните дейности за опазването им. Националното културно
наследство обхваща ансамбъла от идентифицирани обекти като такива, независимо
от режима на собствеността върху тях, което представлява свидетелство и израз на
ценностите, вярванията, познанията и традициите, които се намират в непрекъсващо
развитие; обхваща всички получени елементи от взаимодействието, през времето,
между човешките фактори и природните такива.

Законът разглежда следните теми:
 Проучването, инвентаризацията и класификацията на движимото национално
културно наследство;
 Съхраняването, складирането и осигуряването на безопасност на движимите
културни обекти;
 Съхранението и реставрирането на класифицираните движими културни
обекти;
 Движение на класифицираните движими обекти;
 Юридически режим на откритите археологически движими обекти;
 Финансиране на специфичните дейности за опазване на движимото културно
наследство;
 Специализирани органи и институции;
 Връщане на движимите културни обекти, които са напуснали незаконно една
държава членка на Европейския Съюз;
 Връщане на движимите културни обекти, които са напуснали незаконно
територията на Румъния.
Закон 26/2008 за опазване на нематериалното културно наследство
Законът определя необходимата обща рамка за идентифициране, документиране,
проучване, опазване, съхранение, промотиране, използване, предаване и
ревитализация на обектите на нематериалното културно наследство, които са
определяща характеристика на човешкото общество, като фактор за социална
свързаност и за икономическо развитие. Законът определя:
a) Традиционното културно изразяване;
b) Мерките за опазване на нематериалното културно наследство;
c) Институции и органи с правомощия в сферата на нематериалното културно
наследство.
Спешна наредба nr. 57/2007 за режима на природните защитени зони,
съхранението на природните хабитати, на флората и дивата фауна
Целта на спешната наредба е гарантирането на съхранението и устойчивото ползване
на природното наследство, предмет на основен публичен интерес и фундаментален
компонент на националната стратегия за устойчиво развитие.
Настоящата спешна наредба регламентира:
a) Осигуряването на биологичното разнообразие, чрез съхранение на природните
хабитати, на флората и дивата фауна на територията на Румъния;
b) поддържането или възстановяването до едно състояние на благоприятно
съхранение на природните хабитати и на видовете на флората и дивата фауна;
c) идентифицирането на обектите на природното наследство, които имат нужда от
специален режим на опазване, за съхранение и устойчивото им използване;
d) категориите защитени природни зони, типовете природни хабитати, видовете
флора и дива фауна и други обекти, които са подложени на специален режим
на опазване, съхранение и устойчивото използване;

e) създаване, организиране и развитие на националната мрежа от защитени
природни зони, както и на режима им;
f) режим за управление на природните защитени зони и процедурите за
институциализиране на режима за опазване на други природни зони и обекти
на природното наследство;
g) мерките за опазване и съхранение на видовете животни и диви растения
застрашени, уязвими, ендемични и/или редки, както и тези за опазване на
геоморфологичните и пейзажните образувания от екологичен, научен,
естетичен, културно-исторически и от друго естество интерес, за природните
обекти
от
спалеологически,
палеонтологически,
геологически,
антропологически интерес и за другите природни обекти със стойност за
природното наследство, които съществуват в периметрите на природните
защитени зони и/или извън тях;
h) отговорностите и правомощията за прилагане на предвижданията на
настоящата спешна наредба.
I.5.2. Законодателство на България – опазване и оползотворяване
Регламентиращата рамка в България е представена от две широки и всеобхващащи
части, от един документ, който се отнася до културното наследство, а другия на
природното наследство.
Документ за защитените зони
Документът дефинира категориите защитени зони, насочеността им и режима им на
защита и използване, както и управлението им. Целта на този документ е съхранение
и опазване на защитените зони, като национален и универсален продукт за
благосъстояние и богатство, и като специална форма на съхранение на българската
природна рамка, с цел развитие на културата и науката и на публичното
благосъстояние. Също така, дефинира насочеността и управлението на тези защитени
зони.
Категориите защитени зони:
 природен резерват;
 национален парк;
 природен паметник;
 управляван природен резерват;
 природен парк;
 защитен обект.
По нататък документът дефинира собствеността на защитените зони в контекста на
всяка категория.
Документът дефинира и узаконява:
 Целта и режима на опазване и използване на защитените зони ;
 Насочеността и промяната на защитените зони ;

Управлението и безопасността на защитените зони са узаконени под три
аспекта:
- Планове за управление;
- Органи за управление;
- Безопасност на защитените зони.
 Финансиране на защитените зони ;
 Административни глоби, принудителни мерки;
 Допълнителни мерки.



Документът за културното наследство
Този документ регламентира съхранението и опазването на културното наследство на
Република България. Държавата гарантира опазването на културното наследство,
независимо от разположението.
Културното наследство включва материалните и нематериални обекти, движими или
недвижими, като смес от културни ценности, които подкрепят историческата памет и
националната идентичност, и които имат научно или културно значение.
Следните глави на Документа се отнасят за:
 Националната система за съхранение на културното наследство;
 Културното нематериално наследство;
 Културното материално наследство;
 Съхранението на недвижимото културно наследство;
 Гарантиране на статута на недвижимото културно наследство;
 Права и задължения на собствениците и ползвателите на недвижимото
културно наследство;
 Опазването на териториалното развитие;
 Прехвърляне на недвижимите културни ценности;
 Съхранение на движимото културно наследство;
 Идентифициране и регистриране на културното наследство;
 Права и задължения на собствениците и ползвателите на движимото културно
наследство;
 Търговията с движимите културни ценности;
 Износ и временен износ на движими културни ценности;
 Връщане на културните ценности изнесени незаконно, които имат значение на
национално богатство;
 Археологическо културно наследство;
 Съхранение и реставриране на културните ценности;
 Репродукция и разпространение на културните ценности;
 Представяне и документиране на културните ценности;
 Контрол на културните ценности;
 Административни мерки.

I.5.3. Икономически дейности с влияние върху културното и природно
наследство

Проектът „A heritage-friendly cross-border economy in Румъния and България” се
адресира към бизнес средата от четири релевантни икономически сектора за
ефектите, които оказва върху целостта/интегритета, автентичността, качеството и
др. на културното и природно наследство и е от интерес за региона на румънско българската гранична зона, включително за окръг Констанца, Румъния, и област
Добрич, България, откъдето са партньорите на проекта.
Идентифицирането и приемането на тези четири сектора премина през два
последователни етапа в рамките на проекта и по-точно етапа на предлагане и етапа
на валидиране на предложенията, реализирани в рамките на дейностите на проекта,
чрез взаимодействие със заинтересованите страни от проекта, съответно
собствениците и управителите на културното и природно наследство, временни
управители, неправителствени организации, институции за проучване и висше
образование, местни или централни публични власти.
Предложените икономически сектори са туризма, земеделието (включва риболова и
горското стопанство) и вертикална верига от дейности с директно докосване до
наследството, и по-точно архитектурата, благоустройство и строителството.
Четвъртият предложен сектор е този на транспорта (пътен, морски и речен), а на
втори план са идентифицирани за обсъждане секторите за производство на енергия
от възобновяеми източници, фармакологичната и здравна промишленост основана на
традиционни практики, добивната промишленост и управлението на отпадъците.
Етапът на валидиране определя, че проектът трябва да се концентрира на нивото на
следните сектори:
1. Туризъм и свързани дейности;
2. Земеделие, пасища, риболов и горско стопанство;
3. Архитектура, благоустройство и строителство;
4. Производство на енергия от възобновяеми източници с предпочитание на
вятърните генератори.
Аргументите, които обосновават тези сектори представят контекста и действията,
които имат директно или индиректно влияние върху природното и културно
наследство.
Туризъм и свързани дейности
На глобално ниво, туризмът е втората голяма индустрия и един от секторите с найголямо развитие, а двете държави, Румъния и България, залагат на туризма за
международно отваряне и икономическо развитие, още повече, че туризмът генерира
икономически ефекти съответно и в други сектори като транспорта, развлекателната

индустрия и услугите50. На международно ниво, този сектор регистрира две основни
посоки, съответно културен туризъм и наследството, форма на туризъм с най-важния
и бърз темп на растеж на глобално ниво51 - която представлява 35-40% от общия брой
международни пътувания и с растеж от 15% за всяка година и екотуризъм, като
отговор на интереса и загрижеността за природата, биологичното разнообразие и
устойчивост – с растеж от 10-20% на пристиганията всяка година. Връзката между
културата, в широкия смисъл, и туризма е най-видимата на ниво принос за местното
развитие: 37% от световния туризъм има културна мотивация52.
Парадоксът е, че в периода, в който в много развити държави качеството на селските
райони и на пейзажа, по принцип, елементите, които дефинират донякъде
значението на екотуризма и културния туризъм, са много променящи се и дори
изчезват, традиционните селски дейности и специфичен стил на живот са заместени,
туризмът основан на оползотворяване на наследството се е увеличил много. Въпреки
че много от селските дейности са считани за основни за селския културен туризъм и
екотуризма, туризмът и развлекателните дейности сами по себе си са определили
значителните промени53.







Туризмът е дейността, която оползотворява най-видимо и широко „Културно и
природно наследство”, с държави, региони или местности, чиито приходи
зависят понякога изцяло от туризма. Голяма част от типовете туризъм, и найвече тези в растеж (културен туризъм, екотуризъм, туризъм в защитени зони),
зависи директно от качеството, интегритета и др. на „наследството”;
Туризмът може да обхване икономическите характеристики на наследството и
да ги оползотвори като генерира финансиране, възпитания на ниво местна
общност и като повлиява местните политики54;
Туризмът е една индустрия, която е много трудна за контролиране и планиране
благодарение на страните, които се намесват, туристите (имат нереалистични
очаквания по отношение на събитието на откриване на културното или
природно наследство), туристическите агенции (повечето пъти концентрирани
изключително върху увеличаване на потока на туристите), и местната общност,
върху която се изразява туристическата дейност;
Местните общности са предразположени да се адаптират към изискванията на
туристите и туристическите агенции за да си осигурят приходи и местното
благосъстояние, без да имат предвид голямото разнообразие от ефекти, които
туризмът има върху общността и без едно стриктно планиране, понякога
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нарушавайки местния, физически и човешки контекст, който е бил дори
причината за развитието на туризма;
Предимно се практикува туризъм от типа „hit-and-run” до културните или
природни обекти, негативен благодарение на последиците за паметниците
(отпадъци, потребление на вода, трафик и без значителни местни приходи
настаняване, развлечения и др.);
Туристи, все по-заинтересовани от съхранението, опазването.

Земеделие, пасища, риболов и горско стопанство
Са икономически дейности, които имат директно, и едно от най-значимите влияния –
положително или отрицателно – върху наследството и природните ресурси, върху
биологичното разнообразие.







Неконтролираното експлоатиране на природните ресурси, излишно,
изразходване чрез бракониерство (растителни, водни ресурси);
Прилагане на неадекватни агротехнически мерки чрез използване на
пестициди, фертилизатори и др.;
Вредни интервенции на терен/във вода (прекалено производство и бедност на
почвата, въвеждане на генетично модифицирани организми или чужди видове,
използване на инвазивни методи на риболов);
Неконтролирани интервенции и унищожаване на горите;
Предизвикване на пожари;
Подчиняване на земеделието и риболова спрямо промишленото програмиране,
загубата на селските практики и на типовете за култивиране.

Архитектура, благоустройство и строителство
Повече от половината от населението на двете държави, Румъния и България, живее
в градовете и с перспективи за растеж на нивото на урбанизация през следващите
десетилетия, инвестициите в инфраструктурата, жилищата, пространствата за офиси,
развлечения и прекарване на свободното време ще представляват рискови елементи
за културното наследство и природното такова. Натискът върху историческите
паметници, защитените зони от вътрешността или около местностите,
урбанистичните обекти и историческите градове като цяло и др. ще продължи да се
увеличава, опазването и съхранението им ще следва да става от най-динамичните и
консумиращи на енергия дейности на участващите страни. Допълнително, законови
или доброволни ограничения, които ще осигуряват опазване на обектите на
наследството и включването им в списъците на защитените паметници, ще имат
изисквания не само към местните власти, но и към професионалистите от сферите на
архитектурата, благоустройството и строителството относно начина, по който се
отговаря на нуждите от модернизиране, разширяване или урбанистично развитие, без
да компрометира характера и идентичността на обекта на наследството55.
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Връзката между архитектурните предложения, урбанистичните планове, селски
или градски, и поддържането на историческата автентичност или културното
значение на обектите на наследството;
Промяната на насочеността на терените, употребата на терените с излишна
урбанизация;
Директните действия/работи върху културните и природни паметници –
поддръжка и поправка, които повлияват природните зони, историческите
паметници и зоните им за защита, застроените зони със специален режим на
защита и др.;
Недостатъчни
проучвания
на
терена
(геотехнически,
хидроложки,
археологически, влияние върху околната среда и биологичното разнообразие и
др.), непредвидени ситуации при изпълнение, на които е гледано
повърхностно;
Използването на неадекватни строителни материали за нивото на защита,
определено за обекта на наследството;
Строителните работи, които могат да повлияят временно всеки тип културно
или природно материално наследство.

Производство на енергия от възобновяеми източници
Стратегията Европа 2020 определя за сферата на енергията три главни обекта
20/20/20, съответно 20% намаляване на газовите емисии с парников ефект сравнено с
референтното ниво регистрирано през 2005 год., 20% дял на крайното потребление на
енергия, на производството, което се произвежда от възобновяеми източници,
съответно 20% повишаване на енергийната ефективност на национално ниво. Тези
цели, към които се присъединиха Румъния и България като държави членки на
Европейския Съюз налагат инвестиции, които са подкрепени и, по този начин,
стимулирани от външни фондове. Енергийната тема за алтернативни източници
остава приоритет за следващото десетилетие, достъпът до енергия е основен за
устойчивото развитие и премахване на бедността, социално-икономическото развитие
и равенството на възможностите. В този контекст, възобновяемите източници на
енергия предлагат идеалното решение за разширяване на достъпа до енергия чрез
намаляване на разходите или реализиране на местни проекти, като добавят важни
аспекти на намалено влияние върху околната среда и насочени към климатичните
промени. В зависимост от възобновяемия източник за производството на енергия,
разнообразие от ефекти могат да възникнат върху културното или природно
наследство:




Нарушаване на биологичното разнообразие, в случая на проектите на големи
площи терен, благодарение на прекъсванията на коридорите за
придвижване/прелет на животните, подземните електрически мрежи,
вибрациите и др.;
Проектите за вятърни генератори могат да пресекат коридорите за прелет на
мигриращите птици, могат да нарушат дейността на дневните хищни птици от




защитените зони за птици, нощните птици могат да бъдат объркани от
сигнализиращите светлини, най-вече ако те са с бял или червен цвят;
Естетично замърсяване на пейзажа;
Деградиране на местната автентичност.

I.5.4. Рискови елементи в процеса на устойчиво използване на културното и
природно наследство и културните и природни ресурси, от гледна точка на
притежателите, управителите, временните управители и др. на културното и
природно наследство и на културните и природни ресурси
Устойчиво оползотворяване на културното и природно наследство може да бъде
считано като принос само по себе си за благосъстоянието на една общност, чрез
участието, което има на ниво включващо устойчиво развитие и, по този начин, за
устойчивото развитие на общността и на референтната зона56. Така, наследството
привлича директни инвестиции за използване, но и инвестиции в икономически
дейности от сферата на продуктите и индиректните услуги свързани с използването
на обекта на наследството - архитектурно-урбанистични услуги, изпълнение на нови
строителни работи – поправки – поддръжка, услуги за посрещане на туристите,
обществено хранене, производство на сувенири, развлечения, реклама и
организиране на събития, услуги за проследяване във времето на ефектите върху
биологичното разнообразие, защитената зона и др. Наследството, веднъж
оползотворено, създава „зелени” работни места, благодарение на защитната рамка
на наследството, която налага използването на работни технологии, методи и
процеси благоприятни за наследството като намалява по този начин отрицателното
влияние върху околната среда и върху наследството само по себе си. Работните
места са, най-често, добри, местни и стабилни – наследството не може да бъде
преместено в други зони по-атрактивни за инвеститорите - като предлага
възможности за наемане на всички социално-професионални категории, включително
жени и мъже. Веднъж използван, обектът на наследството резонира с околностите,
които стават, по този начин, по-атрактивни и привличат атрактивни бизнеси,
творчески индустрии или таланти, посетители и агенции за недвижими имоти, които
признават повишената стойност на зоната.
Обратната страна на тази идеализираща представа се състои в многообразието от
възможни отрицателни ефекти, които икономическите дейности, независимо от
естеството им, могат да имат върху обекта на наследството, който оползотворяват.
Неизброимите причини обясняват отрицателните ефекти от дейностите на бизнес
средата:
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невежеството57, липсата на технически, исторически, биологични и др.
познания за обекта на експлоатираното наследството, на значението му, липса
на понятието устойчивост, и др.;
безразличие, липса на грижи, липса на загриженост за опазване на
наследството ;
проектите за жилищно или икономическо развитие, приложени неочаквано;
липсата на съпричастност на собствениците/управителите/временните
управители, най-вече на ключовите такива в проектите/инициативите на
бизнес средата, още от началните фази;
Разпространеността на незаконната търговия с исторически и художествени
обекти, кражбите;
Политическият местен контекст, който не окуражава участието на бизнес
средата в процеса на вземане на решенията, в прилагането им, и др.
благодарение на липсата на доверие;
Липсата на комуникация и, по принцип, на маркетинг акцентиран върху
устойчивото оползотворяване на наследството, с промотирането на принципите
по един благоприятен начин спрямо крайните потребители (end-user), с
адекватни послания за всички възрасти и социално-професионални категории и
др.;
Неконтролираното използване на растителните ресурси, дори и за общностни
или икономическо-социални цели (например пасища);
Строителни работи неадаптирани към естетическото, функционалното и др.;
Неадекватни агро-технически мерки и други интервенции върху защитените
зони;
Замърсяване, отпадъци, и др.;
Недостатъчни мерки за ограничаване на ефектите от климатичните промени.

Тези причини определят реакциите на собствениците, управителите или временните
управители към културното или природно наследство, определят индивидуални или
съвместни дейности с публичните власти, които да ограничат или дори да потиснат
икономическите дейности, така че понякога съхранението и опазването на
наследството става толкова ограничаващо, че заинтересованото население не може
да осъществява икономическите дейности или да живее в модерни условия и се
оттегля, а обекта на наследството и защитената му зона деградират изолирани,
обезлюдени и социално-икономически неоползотворени.
За идентифицирането на рамката, в която собствениците, управителите или
временните управители на културното и природно наследство от зоната Констанца –
Добрич си сътрудничат с бизнес средата и възприемането им за ефектите, получени
от икономическите дейности, оказани върху тях, бяха тествани58 серия от аспекти,
които са считани за основни, групирани в пет категории.
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Тестването се е състояло в разискването на аспектите свързани с рамката за сътрудничество и възпритията на собствениците,
управителите или временните управители за икономическите дейности по време на четири фокус-групи, организирани с

В основни линии, собствениците, управителите или временните управители на
културното и природно наследство от зоната Констанца – Добрич са запознати с
концепциите за устойчиво развитие и за едно устойчиво икономическо
оползотворяване на наследството, но обектът на устойчиво икономическо
оползотворяване на наследството не се намира в дневния ред на текущите проблеми
за нито един субект. Приоритетите на субектите са, понастоящем, концентрирани
върху опазването на наследството, осигуряване на фондове и започване на проекти,
финансирани най-вече от трети източници, както и за осигуряване на изпълнението
на законодателството за опазване на наследството, най-вече от частната сфера.
Местните власти имат приоритети от инвестиционно естество за осигуряване на
първичната инфраструктура или за стимулиране на атрактивността на населените
места. Въпреки това, Стратегията за местно или регионално развитие обхваща обекти
и проекти, свързани с „Културно наследство”, „опазването на обкръжаващата околна
среда” или „съхранението на биологичното разнообразие”, без, въпреки това, да
настоява на задълбочаване на връзката с бизнес средата, по отношение на
свързаността на дейностите между заинтересованите страни, така че да се има
предвид едно устойчиво икономическо оползотворяване на наследството.
Паралелно, съществува една постоянна грижа за създаване на живи и функционални
връзки със субектите – частни или неправителствени – които да осигуряват
оползотворяване на наследството, но, доколкото е възможно, без достигането му, без
създаване на добавена стойност чрез икономическото измерение, едно пасивно
оползотворяване, което да генерира предоставяне на ресурси, включително време,
колкото се може по-малки от страна на собствениците, управителите или временните
управители на културното и природно наследство от зоната Констанца – Добрич.
В детайли, тези пет тествани категории в зоната Констанца – Добрич са
интерпретирани както следва:
1. Връзката между бизнес общността и заинтересованите
stakeholder-ите59 от културното и природно наследство

страни

–

Както в Румъния, така и в България, възприемането на заинтересованите страни –
stakeholder-ите е, че бизнес средата, по принцип, не е осъзнала факта, че бизнесът
им зависи от състоянието на обекта на наследството, от качеството му,
интегритета/целостта му или автентичността му, което предполага, че не съществува
фина мотивация за фирмите за да участват в прилагането на напредничави мерки за
устойчиво оползотворяване на наследството, или да инициират по-сложни проекти с
притежателите им.

Констанца, Румъния и Добрич, България, в които участваха 96 човека, които са представили субекти релевантни за тематиката
на проекта.
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собствениците, управителите или временните управители на културното и природно наследство.

В двете държави, конкретните връзки между заинтересованите страни – stakeholderите и бизнес средата са в сферата на съвместните инициативи за промотиране или
комуникация, с тема наследството от съвместен интерес, както и съвместни проекти,
освен това, без финансови ползи за двете страни. Общото възприемане на
заинтересованите страни – stakeholder-ите е, обаче, че фирмите не са
заинтересовани от осъществяването на съвместни дейности с тях, които да ги
подкрепят директно в икономическата дейност. В същата степен, заинтересованите
страни – stakeholder-ите считат, че по-голяма част от фирмите не биха се ангажирали
в проекти за опазване или съхранение на наследството, в режим на доброволчество,
въпреки че съществуват изключения.
Също в сферата на връзките между заинтересованите страни, се е установило, че
бизнес средата увлича собствените си клиенти в дейности, които да ги направят
чувствителни по отношение на нуждата от опазване на културното и природно
наследство.
А причините, за които бизнес средата не участва повече в този тип връзки са
предимно умерената липса на интерес и безразличие спрямо състоянието на
наследството.
2. Аспектите от физическо естество, които се дължат на икономическите
дейности осъществявани с/чрез обекта на наследството
Заинтересованите страни – stakeholder-ите, румънски и български, оцениха, че, по
принцип, съществува повишен риск и много висок риск, икономическите дейности да
повлияят физически паметниците, защитените зони, и др., в същото време считат, че
проектите, които са инициирани от публичните власти, само до някаква ниска степен,
е вероятно да повлияят наследството.

В същото време, всички субекти, които се конкурират за оползотворяване на
наследството са загрижени за осигуряване на достатъчно пространство за развитие –
жилищно, промишлено, туристическо, зелени пространства, и др. – така че да не
бъде повлияно наследството и неговата защитена зона, включително и поддържането
на визуалната композиция и на културните компоненти на обекта или качеството на
живота и спецификата на местната общност.
3. Аспектите от екологично естество, които се дължат на икономическите
дейности осъществени с/чрез обекта на наследството
Замърсяването изглежда е възприемано от заинтересованите страни – stakeholder-ите
като най-актуалния проблем, който се дължи на икономическите дейности: в еднаква
степен, както румънските заинтересовани страни - stakeholder-ите, така и
българските са определили, че отпадъците, изгорелите газове, химическите торове,
въглеводородите, естетичното замърсяване – рекламите, неадекватните строителни
материали и в малка степен вибрациите оказват ефекти върху наследството.
Също така, се счита, че в защитените зони съществува висок риск от въвеждане на
генетично модифицирани биологични ресурси или чужди видове, но от друга страна
природно наследство допринася за осигуряване на здравословен и сигурен живот от
гледна точка на околната среда в местната общност.
Допълнително, възниква въпроса дали урбанистичното развитие или увеличаването
на дейностите за културен туризъм не допринасят за разрушаване на природната
система, която осигурява специфичността на природното наследство.
4. Аспектите от икономическо естество, които се дължат
икономическите дейности осъществени с/чрез обекта на наследството

на

Най-много от заинтересованите страни – stakeholder-ите, български и румънски, са
съгласни единодушно, че са прекалено малко местните, национални или
международни фондове на разположение за интервенциите върху наследството, и че
съществуват фирми, които биха се включили финансово в проектите за опазване или
съхранение на наследството, което оползотворяват директно, което се превежда чрез
отваряне на фирмите за влизане в публично-частни партньорства.
5. Аспектите от социално-културно естество, които се дължат
икономическите дейности осъществени с/чрез обекта на наследството

на

Въпреки че специализираната литература посочва риска местните обичаи, практики,
традиции да бъдат замърсени от икономическите дейности (например повече
вулгарност, благодарение на новите технологии) или от контакта с други култури
(например чрез туристите), заинтересованите страни – stakeholder-ите от проучваната
зона оценяват този риск като минимален.

Сътрудничеството между местните общности и бизнес средата, които оползотворяват
наследството, включително чрез интегриране на съответните фирми, ако не са от
съответното населено място или чрез мерки за директна подкрепа, е оценено като
умерено, като клони към липса на интерес. Това възприемане се обяснява чрез
единодушното мнение, че съществува общност, която се страхува, че местна
идентичност свързана с наследството би могла да се загуби чрез оползотворяването й
от лица или фирми, които произхождат от други населени места или държави в
същата степен, в която други общности нямат подобни страхове.
I.5.5. Мястото на бизнес средата от перспективата на устойчивото използване на
културното и природно наследство и културните и природни ресурси
Анализът на възприятията на бизнес средата от региона на румънско - българската
гранична зона по отношение на взаимодействието им с културното и природно
наследство, на което се основава икономическата дейност директно или индиректно,
се е реализирало на базата на проучване на пазара.
Проучването на пазара има като основна цел оценка на начина, по който бизнес
средата от четирите икономически сектора, върху които се концентрира проекта, се
позиционира спрямо концепциите за устойчиво оползотворяване на културното и
природно наследство, какво разбират от тези концепции и какви Стратегиите имат –
понастоящем или готовността им за участие в бъдеще. Упражнението не се отнася за
спазването на действащото в момента законодателство, което да наложи
минималните стандарти за индивидуално наследство, като предлага, без да налага,
интегриран и устойчив подход към наследството. Също така, проверява дали и как
бизнес средата е свързана с местните общности, със заинтересованите страни –
stakeholder-ите и с „потребителите” на икономическите им дейности насочени към
наследството – туристи, клиенти, и др. – в зависимост от сектора, или дали са
осъзнали значението на обекта на наследството за благосъстоянието на бизнеса им.
Предпоставките за извършване на проучването на пазара включват следните аспекти:
 В проучването са поканени да участват само фирми с дейност, която директно
или индиректно, се докосва до културното и природно наследство ;
 Фирмите принадлежат на четирите одобрени сектора: туризъм и свързани
сектори; земеделие – пасища – риболов – горско стопанство; архитектура,
благоустройство, строителство; и производство на енергия от възобновяеми
източници;
 Всички фирми, които участват в проучването извършват дейности свързани с
наследството, прилагат действащото в момента законодателство на минимално
или точно определено ниво без да разширяват грижите си за опазване на
наследството към устойчив подход, партньорство с местната общност или със
заинтересованите страни – stakeholder-ите, и др.;



Проучването на пазара се основава на един обобщаващ въпросник за всички
четири икономически сектора, за да получи резултати, които да позволят
формирането на единна и пълна представа, реалистична, съвместна за двете
граници, румънската и българската.

Проучването на пазара се адресира към активните компании от икономическа гледна
точка, които са осъществявали икономическа дейност в момента на реализиране на
проучването. Също така, е подходено към всички типове фирми, независимо от
начина на организиране и законодателство с помощта, на което са създадени. Не са
прилагани рестриктивни критерии по отношение на типа поканено предприятие да
участва в проучването, те имат всички размери – микро-предприятия, малки, средни
и големи предприятия, с дейност в градските и/или селските райони.
Над 600 фирми участваха в проучването на пазара, разпределени във всеки окръг на
Румъния и област на България пропорционално на размера на бизнес средата и
релевантността на сектора, 305 фирми от Румъния и 302 фирми от България.
Разпределението по сектори, осигурено в рамките на проучването е следното: 26,7%
от интервюираните компании са със сфера на основна дейност земеделие, 36,2%
туризъм, а 35,6% са от сектор архитектура – строителство и 1,5% възобновяема
енергия.
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1. Зависимост на бизнеса от културното и природно наследство
Най-много от проучените компании (40,4%) считат, че в дейността на компанията се
прилага само действащото в момента законодателство, без да съществува
допълнителна грижа за културното и природно наследство. Един значително по-голям
процент от румънски компании считат, че културното и природно наследство носят
допълнителна стойност на бизнеса, независимо дали бизнеса зависи или не от
наследството. От друга страна, един значително по-голям процент от българските
компании са на мнение, че съществуват други важни източници на вдъхновение за
бизнеса и той може да се откаже от връзката с природното или културното
наследство. По принцип, всички типове фирми, както и от всички сектори споделят
същото мнение по отношение на зависимостта на бизнеса им от наследството, с
изключение на микро фирмите от България, които в един значително по-голям
процент от малките фирми, декларират, че съществува директна връзка между
дейността на компанията и обекта на природното и културно наследство.
2. Идентифициране на културното и природно наследство
По-голяма част от участващите фирми в проучването (57%) считат, че имат опит в
оползотворяването на културното и природно наследство. В Румъния, чрез сравнение
с България, съществува един значително по-голям брой компании, които декларират,
че имат опит в оползотворяване на наследството и желаят развитието му или желаят
да споделят опита си с други компании от същия сектор на действие. Установява се,
че един по-голям опит в оползотворяването на наследството и отварянето към
споделянето му, както и интереса за поддържане нивото на оползотворяване на
наследството имат средните и големи компании. Чрез сравнение, средните и големи
компании от Румъния има значително по-голям опит отколкото микро-фирмите в
оползотворяването на наследството, информират се и от други източници за
поддържането на нивото на оползотворяването му.

Естетичната - на околната среда – пейзажна стойност, възможността от реализиране
на маршрут или развитие на един туристически продукт, съществуването на
инфраструктура за достъп и хранителна стойност на местните продукти са основните
причини, за които участващите фирми са избрали като източник за бизнес културните
и природни ресурси. Историческата стойност е много по-силна мотивация за
българските
компании,
отколкото
благоприятните
цени,
които
създава
оползотворяването на наследството, които са по-атрактивни за румънските компании.
Средните и големи компании от България оценяват значително повече отколкото
другите типове компании благоприятните цени на икономическото оползотворяване
на културните и природни ресурси.
3. Опазване и развитие на наследството
Приблизително 30% от компаниите са предразположени да участват в развитието на
план за опазване и развитие на културното и природно наследство. Един значително
по-голям процент се открива в редиците на компаниите от Румъния, както и в
редиците на средните и големи фирми.
Една трета от румънските и български участващи фирми в проучването считат, че
законодателните мерки, действащи в момента са достатъчни.
Една четвърт от българските компании считат, че опазването и развитието на
наследството влиза в задълженията на временните управители или собствениците,
един значително по-голям процент отколкото в Румъния.
Не съществуват значителни разлики между компаниите с различни размери нито в
Румъния, нито в България по отношение на мненията относно опазването и
развитието на наследството.
4. Устойчивото оползотворяване на културното и природно наследство
Възнаграждаването на участието на компаниите в устойчивото оползотворяване на
културното и природно наследство е ефикасна и стимулираща мярка за 42% от
проучените компании. Постоянната комуникация и поддържането и постоянното
разнообразяване на връзката бизнес средата с гражданското общество и управителя,
собственика или временния управител на наследството са важни за една трета от
интервюираните.
Не съществуват разлики в мненията на компаниите с различни размери по отношение
на мерките за устойчиво оползотворяване на културното и природно наследство.
5. Стратегията за оползотворяване на наследството

Наблюдението на офертите за технологии и иновации (37,1%) е основната стратегия
на компанията за устойчивото оползотворяване на общото наследство, стратегия
прилагана предимно от средни и големи компании. В сравнение с фирмите от
България, румънските компании прилагат в по-голяма степен Стратегията за
повлияване на компаниите от същия сектор за разумно използване на наследството,
участват в събития за комуникация и промотиране на наследството и въвеждат
допълнителни услуги за оползотворяване на наследството.
Наблюдението на офертите за технологии и иновации за устойчиво оползотворяване
на наследството е основната стратегия прилагана предимно от средните и големи
компании както в Румъния, така и в България.
6. Участие в оползотворяването на наследството
Ефективното участие в оползотворяването на наследството предполага грижа за
използването на работната сила и/или на местните продукти за 43,5% от
интервюираните компании (един значително по-голям процент е регистриран в
Румъния), но и сътрудничеството с гражданското общество за разпространение на
концепцията (27,5%).
Компаниите от Румъния си сътрудничат с управителя, собственика или временния
управител на наследството и с други фирми за опазване или оползотворяване на
наследството в по-голяма степен от компаниите от България.
Не съществуват значителни разлики в редиците на компаниите с различни размери по
отношение на начините на участие, които визират оползотворяване на наследството.
7. Промотирането на природното и културно наследство
Точното информиране относно наследството, което компанията оползотворява (38,1%)
представлява основния начин за промотиране на наследството. Този начин на
промотиране се открива предимно в редиците на компаниите от Румъния, както и
сътрудничеството с управителя, собственика или временния управител на
наследството. Сътрудничеството с местната общност за организиране на събития
свързани с оползотвореното наследство е използвано като метод за промотиране на
26,9% от общо всички компании, повечето от тях се намират в България.
В Румъния, точното информиране относно наследството, което компанията
оползотворява, е използвано по специално от микро фирми, и от участието във
форуми за промотиране на средните и големи фирми. В България, сътрудничеството
с местната общност за организиране на събития свързани с оползотвореното
наследство, е опция за средните и големи фирми.

8. Ефикасно управление на наследството - обща собственост
Ефикасното управление на наследството предполага по принцип комуникацията с
местните общности и с администрацията на наследството, но и създаване на местен
или регионален форум. Комуникацията с администрацията на наследството е поважна за компаниите от Румъния, и за тези с малък, среден и голям размер. За
компаниите от България е много по-полезен местен форум или ефективно участие в
изпълнението на директни проекти или свързани с обекта на наследството. В
Румъния, създаването на местен или регионален форум е по-важно за микро
фирмите.

II. АНАЛИЗ SWOT

II.1. Анализът SWOT относно ситуацията на културното наследство
Силни страни

Слаби страни

Съществуването на културно наследствоисторически богато и разнообразно и на
голяма концентрация на антропологични
ресурси в трансграничната зона, като се
започне от археологически разкопки от
над 2000 години, архитектурни паметници,
религиозни сгради, до музеи и публични
колекции, институции за спектакли и
концерти, но и фестивали и културни
изяви.

Бизнес
средата,
която
участва
в
оползотворяването на наследството не
осъзнава, по принцип, че бизнесът зависи
от състоянието на обекта на наследството,
от качеството му, целостта му или
автентичността му, като му липсва
мотивация за участие в мерките за
устойчиво
оползотворяване
на
наследството, или за започване на покомплексни проекти с притежателите му.

Двете държави имат законодателство за
опазване
на
културното
наследство
съгласувано с международната
и
европейска рамка.

Местният
политически
контекст
не
окуражава участието на бизнес средата в
процеса на вземане на решенията, в
прилагането им, и др. поради това води до
липсата на доверие.

Заинтересованите страни – stakeholder-ите
са
загрижени
за
осигуряване
на
достатъчно пространство за развитие –
жилищно, промишлено, туристически,
зелени пространства, и др. – така че да не
бъде повлияно наследството и зоната му
на опазване.
Разпространението и промотирането на
концепциите
за
местна
културна
идентичност,
като
основа
на
сътрудничеството с оглед на развитието и
оползотворяването
им.
Една
добре
съхранена исторически среда, асоциирана
с познанията и традиционните обичаи
може да намали рисковите фактори от
социално изключване и дискриминация,
може
да
повиши
капацитета
на
устойчивост на една общност и да спаси
живот.

Липсата на един единен и независим
източник на информация, подкрепа,
насочване в сферата на устойчиво
оползотворяване на наследството.
Много фирми, чиито бизнес е свързан с
културното наследство,
считат, че е
достатъчно
прилагането
на
законодателството,
действащото
в
момента, а опазването и развитието на
наследството влиза в задължението на
заинтересованите страни – stakeholderите.
Фирмите не разполагат с информация,
компетентност и специфични умения и не
са
мотивирани
за
започването
и
управлението на един комплексен подход
към наследството, така че да осигурят
устойчивостта му, сътрудничеството по
цялата специфична ценностна верига,
разпределянето на ползите с местната
общност, със заинтересованите страни –
stakeholder-ите.

Законодателната рамка, действаща в
момента в двете държави за директно
участие в изработването на Стратегиите и
плановете за развитие нa актьорите, които
участват директно в оползотворяването на
културното наследство.
Слабото

сътрудничество

между

Отварянето на декларативно ниво на
фирмите за влизане в публично - частни
партньорства за проекти, най-малкото
софт, посветени на наследството, което
оползотворяват по директен начин.

заинтересованите страни – stakeholder-ите
и бизнес средата. В двете държави,
конкретните връзки са в сферата на
започване на съвместни инициативи за
промотиране или за комуникация, с тема
наследството от съвместен интерес, както
и съвместни проекти, без да имат
финансови ползи за двете страни.

Бизнес средата увлича собствените си
клиенти, например туристите, в дейности,
който да ги направят по-чувствителни към Липсата на един съвместен подход с
нуждата от опазване на
културното местната
общност
или
крайните
наследство.
ползватели,
или
на
един
интерсекториален
подход
относно
В граничната зона могат да се практикуват използването на културното наследство,
почти
всички
форми
на туризъм, особено във връзка с туризма и
благодарение на природното наследство, хотелиерската
промишленост,
антропологично разнообразно, ценно и гражданското строителство, транспорта,
атрактивно.
други услуги за потребителите.

Туристите са все повече заинтересовани При
заинтересованите
страни
–
от съхранението и опазването културното stakeholder-ите заинтересовани предимно
наследство.
от опазването и
съхранението на
наследството
в
ущърб
на
Концепциите за общо устойчиво развитие оползотворяването и дори на устойчивото
са широко промотирани чрез Стратегията такова, съществува риск от изолация на
и плановете за развитие, включително на обекта и деградирането му.
ниво
всеки
европейски
проект,
съществува рамка за диалог с тема Специализираните отдели на местно ниво
устойчивост и конкретни възможности за в двете държави са слабо обвързани с
преминаване
към
устойчиво квалифициран персонал и не могат да
оползотворяване на наследството.
посрещнат
обема
и
качествените
изисквания на комплексните дейности,
които се налагат за съхраняване на
културната национална идентичност в
европейския контекст. Недостъчността на
специализирания персонал в сферата на
управлението на проекти или културното
управление.
Един
намален
брой
на
местните,
национални или международни фондове
на разположение за интервенциите върху
наследството.
Зависимостта на проектите посветени на
наследството от допълнителни източници
и
допълнително
финансиране,

благодарение на недостатъчното публично
финансиране на тази сфера.
Техническите и финансови ресурси,
недостатъчни
за
опазването
и
подобряване на качеството на културното
наследство, лошата поддръжка на обекта
на наследството.
Неправилното планиране на работите
(строителни площадки или изоставени
обекти в процеса на работа поради
прекратяване на финансирането, липса на
елементарни мерки за съхранение и
охрана и др.)
Липсата на участие от страна на
собствениците/управителите/временните
управители, най-вече на ключовите
такива, в проектите/инициативите на
бизнес средата, още от началните фази.
Възможности

Заплахи

Съществуването на европейски фондове
за инвестиции и сътрудничество в сферата
на културното наследство – ESIF, Култура
2000 или INTERREG,

Ограниченото
количество
на
предоставените фондове за интервенции
за опазване и оползотворяване на
наследството.
Намаляване
на
финансовите
ресурси
поради
икономическия
контекст,
съответно
липсата им, намаляването на бюджетните
суми и, съответно, на финансовите
възможности.

Съществуването
на
европейски
и
национални фондове на разположение на
частния
сектор
и
посветени
на
сътрудничеството
между
заинтересованата страна - stakeholder-а,
други институционни актьори, частния
сектор
и
др.
в
устойчивото
оползотворяване
на
културното
наследство.

Природните и ерозионни феномени, които
могат да повлияят неочаквано или
дългосрочно мерките за опазване на
културното наследство (като определят
намаляване
на
атрактивността,
на
Промотирането
на
европейско
и продуктивността и др.)
национално
ниво
на
творческите
индустрии, като източник на европейска и Промяната на използване на терените,
национална конкурентоспособност.
изхабяване на терените чрез излишна
урбанизация.
Технологиите IT предлагат решения за
разрешаване на проблема със запазването Миграцията на квалифицирания персонал
на
културното
наследство.
Тези в различни държави от Европейския Съюз.

технологии имат влияние и върху широкия
достъп на гражданите до културното Масовия туризъм, туризмъм от типа hitнаследство, като стимулират интереса и and-run.
отварянето към познания, опит, директен
контакт с наследството.
Директните работи върху паметниците на
културата
и
природните
такива
–
Сътрудничеството между централните и поддръжка и поправка, инвестиции, които
местни власти, между публичния сектор и повлияват
природните
зони,
частния такъв, но и между специалистите историческите паметници и зоните им за
и обикновените граждани е промотирано в опазване, застроените зони със специален
официалните
местни,
международни режим за опазване, и/или използването на
документи, в Стратегията и конкретните неадекватни строителни материали и
проекти.
методи на нивото за опазване, определени
за обекта на наследството.
Определянето
на
национални
и
трансгранични Стратегии за промотиране
на
устойчиво
оползотворяване
на
културното наследство.
Надграждане
и
реинтеграция
на
нематериалното наследство в живота на
човешката общност и на индивидите, по
специално на младите поколения.

II.2. Анализът SWOT от гледна точка на наследството и природните
ресурси
Силни страни

Слаби страни

Географското положение, климатичното
разнообразие
и
релефа
определят
уникалността
на
биологичното
разнообразие
в
двете
държави
и
съществуването на защитено богато
природно наследство от разнообразна и
важна гама от природни зони, природни
резервати, природни паркове, биосферни
резервати, Рамсарски места, Натура 2000,
и др. от двете страни на границата.

Екологичният отпечатък, според един
доклад съставен от World Wide Fund for
Nature през 2014 год., от 152-те държави
Румъния заема позиция 46, а България
позиция 34, което означава, че начинът на
използване на природните ресурси и стила
на живот надхвърлят капацитета на
поносимост на природните екосистеми.

Съществуват
защитени
зони
от
регионално или местно значение, които
Отварянето
на
двете
страни
от нямат одобрени планове за управление.
Черноморието от румънско - българската
гранична зона.
Неконтролираното
използване
на
природните ресурси, прекомерното им
Окръзите/областите
с
туристически изразходването
чрез
бракониерство

атракции
с
голямо
значение
от
трансграничната зона са Мехединци и
Констанца в Румъния и Видин, Велико
Търново и Добрич в България.

(растителни, водни ресурси), интензивно
земеделие, прилагането на неадекватни
агро-технически мерки чрез използването
на пестициди, фертилизатори и др.

Двете държави имат законодателство за
опазване на природното наследство
съгласувано
с
международната
и
европейска рамка.

Техническите и финансови ресурси са
недостатъчни
за
подкрепата
и
подобряването
на
качеството
на
защитените зони.

Законодателната рамка, която действа в
момента, в двете държави за директно
участие в изработването на Стратегиите и
плановете
за развитие на актьорите,
които
участват
директно
в
оползотворяване на природните ресурси.

Бизнес
средата,
която
участва
в
оползотворяването
на
защитените
природни ресурси не осъзнава, по
принцип,
че
бизнесът
зависи
от
състоянието на обекта на наследството, от
качеството му, като му липсва мотивация
за участие в мерките за устойчиво
Плодородна земеделска почва, подходяща оползотворяване на наследството, или за
за развитието на дейности за агротуризъм. започване на по-комплексни проекти с
притежателите му.
За общността, икономическите дейности
основани
на
природно
наследство Фирмите не разполагат с информация,
генерират работни места, поддържат компетентност и специфични умения и не
съответните ресурси и ги използват, са
мотивирани
за
започването
и
привличат други инвеститори окуражени управлението на един комплексен подход
от успеха на първите, стимулират цялата към наследството, така че да осигурят
ценностна верига по вертикалата на устойчивостта му, сътрудничеството по
индустрията.
цялата специфична ценностна верига,
разпределянето на ползите с местната
Туристите все повече са заинтересовани общност, със заинтересованите страни от
съхранението,
опазването
на stakeholder-ите.
природното наследство.
Липсата на комуникация и, по принцип, на
Бизнес средата привлича за участие маркетинг, който да акцентиран върху
собствените
си
клиенти,
например устойчиво
оползотворяване
на
туристите в дейности, които да ги наследството,
с
промотиране
на
направят по-чувствителни към нуждата от принципите по един благоприятен начин
опазване на природното наследство.
спрямо крайните потребители (end-user), с
адекватни послания към всички възрасти
Отварянето на декларативно ниво на и социално-професионални категории и
фирмите за влизане в публично - частни др.;
партньорства за проекти, най-малкото
софт, посветени на наследството, което Местният
политически
контекст
не
оползотворяват по директен начин.
окуражава участие на бизнес средата в
процеса на вземане на решенията, в
Общият
непромишлен
характер
на прилагането им, и др. поради на липсата
трансграничната зона, с изключение на на доверие.

окръг Констанца, Румъния.
Намаления брой местни, национални и
В граничната зона могат да бъдат международни фондове на разположение
практикувани почти всички форми на за интервенции върху наследството.
туризъм благодарение на природното и
антропично (дължащо се на човешката Зависимост на проектите посветени на
намеса) разнообразно, ценно и атрактивно наследството от допълнителни източници
наследство.
и допълнително финансиране, заради на
недостатъчното публично финансиране на
този сектор.
Слабото
сътрудничество
между
заинтересованите страни - stakeholder-ите
и бизнес средата. В двете държави,
конкретните връзки са в сферата на
започване на съвместни инициативи за
промотиране или за комуникация, с тема
наследството от съвместен интерес, както
и съвместни проекти, но без финансови
ползи за двете страни.
Замърсяването – най-важната заплаха за
наследството и природните ресурси,
вследствие на икономическите дейности
да повлияят физически паметниците, и
др.
Парковете
от
вятърни
генератори:
влияние върху прелетните птици от
роторите на вятърните турбини в
движение, както и нарушаване на
хабитатите (в почвата), ако в зоната се
намират значими колонии птици;
Възможности

Заплахи

Съществуването и промотирането на една
законодателна рамка, която регламентира
и окуражава дейността за опазване на
природното наследство. Усъвършенстване
на законодателната и нормативна рамка за
сферата, в съответствие с европейските
директиви.

Намаляване на финансовите ресурси
поради
икономическия
контекст,
съответно липсата им, намаляване на
бюджетните суми и, съответно на
възможностите за финансиране.

Забавяне на обявяването на ценните зони
като защитени зони, или на зоните от
Съществуването на европейски фондове международен интерес като зони от
за инвестиции и сътрудничество в сферата Натура 2000 или обекти ЮНЕСКО.
на опазване и промотиране на защитените

зони – ESIF, INTERREG.
Съществуването на национални фондове
посветени
на
информираността
и
възпитанието на местната общност, на
крайните потребители и др. в полза на
опазването на природното наследство,
опазването на околната среда.

Климатичните промени и феномени като
суша, наводнения, ерозия или свлачищата
на терена могат да доведат до загуби на
човешки живот, на достъпност, до загуба
на целостта/интегритета на природните
зони, до загуба на качеството на
пейзажите, с отрицателни последствия
върху развитието на региона, върху
икономическите дейности, по специално
на земеделието и туризма.

Определянето
на
национални
и
трансгранични Стратегии за развитие на
устойчиво оползотворяване на природното Загуби на хабитати фрагментиране на
наследство.
хабитатите
поради
урбанизиране,
развитието
на
инфраструктурата,
Постоянното
идентифициране, промяната на използването на терените,
документиране,
проучване, изхабяване на терените чрез прекомерна
инвентаризация и актуализиране на урбанизация.
различните
обекти
на
културното
наследство с участие на специалистите, Съседството на промишлените платформи,
общностите
и
организациите
на ядрените единици, на плавателните
гражданското общество.
пътища и на търговските пристанища
съставят един важен рисков фактор, който
Туристическият потенциал на природното допринася за деградирането на околната
наследство
може
да
определя среда и за генерирането на непрекъснато
атрактивността за туристите от гледна замърсяване на въздуха и водата.
точка на биологичното разнообразие, на
пейзажите, релефа, горите, водните Трансгранично замърсяване.
ресурси, хидро-минералните и термални
ресурси. Двете трансгранични зони - Миграцията на квалифицирания персонал
румънската
и
българската,
имат в чужбина.
неоползотворен туристически потенциал.
Масовият туризъм и туризма от типа hitЗатваряне
и
екологизиране
на and-run.
неправомерните депа за отпадъци или adhoc.
Неконтролирани
интервенции
и
обезлесяване на гори.
Трудност на съвместното управление на
повлияните зони от природните и
технологични рискове.

III. ВИЗИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НA ИКОНОМИКА,
ОПАЗВАЩА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ

Визията за развитие на икономика, опазваща природното и културно наследство на
Румъния и България облича понятията наследството, предприятие, крайни
потребители и взаимодействието между тях и другите институционални и частни
актьори, взаимодействие, което през последните десет години дълбоко се промени,
едновременно с прогресивните и фини промени на социално ниво.
Наследството: материално и нематериално, определено от закона или от местната
общност благодарение на значението му. Значението на наследството
само по себе си е повторно дефинирано през последните десетилетия.
Дали обектът е от интерес за бизнес средата. Обектът на наследството е
от интерес и за местната общност, управителите/собствениците му, за
крайните ползватели. Всички тези категории предоставят ресурси и имат
планове по отношение на наследството.
Предприятия: чрез самото определение, фирмата е създадена за да произвежда
печалба чрез използване на пазара на продукти и услуги на риска на
предприемача.
Предприемачът се насочва към обекта на наследството с цел да направи
печалба от взаимодействието им, директно или индиректно, с него. По
този начин, наследството представлява зона от интерес за бизнес
средата. Продуктът или услугата, която предлага предприемачът на
пазара, в следствие на взаимодействие с обекта на наследството, е
насочено към крайните потребители. Реакцията и интересът им диктуват
формата, съдържанието, характеристиките, цената и др. на продукта или
услугата.
Крайни ползватели: Последните десетилетия маркират фини промени на световното
ниво, благодарение на достъпа до информация, от климатичните
промени, технологии и др., и които през последните години се ускориха.
Много от тези промени имат културни измерения и са свързани с
непосредствената ни връзка с природата: културния туризъм – културния
опит, интерес за здравословно хранене и др.
Взаимодействието им: Фирмата взаимодейства с обекта на наследството, със
съгласието или несъгласието на другите заинтересовани страни с
крайните ползватели.
Крайните ползватели, в контекста на главните социални промени,
включително за осъзнаване и оползотворяване на правата им, оценяват
продуктите или услугите, в които да припознаят същата грижа с културни

измерения или свързани с опазването на природата, които да интегрират
новите ценности на едно включващо общество, на една справедлива
икономика или на опазване на заобикалящата околна среда.
Това е контекста, в който предприемачите – фирмите – бизнес средата се
обръщат към него за интегриране в модела на бизнеса, на търсенето на
пазара, съответно на крайните потребители. Това е контекста за
преминаване от концентрирано оползотворяване изключително на
собствената печалба, реализирана чрез индивидуална дейност към
устойчивото оползотворяване, с ползи за всички заинтересовани страни
и реализирано чрез сътрудничество.
Прогресивните и фини промени на социално ниво, акцентирани през последните
години, определиха промяна на начина, по който е защитено, оползотворено и
възприето наследството, а сравнителният анализ на контекста посочва
многобройните елементи, които трябва да вземат предвид един реалистичен подход,
адекватен на актуалния период:
Елемент
Начин на
обявяване на
наследството

Начин на
третиране на
наследството

От ....
За историческата стойност
За качеството на пейзажа, на
хабитатите, на застрашените
видове
Опазване и съхранение

Целева група на
дейностите за
оползотворяване
Управление

Туристи и посетители

Включването на
местната общност
в процеса на
вземане на
решения

Решенията и управлението се
реализират без да се имат
предвид местните мнения, без да
се приема местната общност за
целева група;

Възприемането на
наследството

Наследството е възприето като
национална ценност, национална

От страна на централните власти

До ....
За научни цели;
За икономически цели;
За културни цели;

Включване икономическо и
социално на обекта в плановете за
управление на обектите на
наследството
Местна общност, хората от
мястото;
От страна на управителите,
местните временни управители
заедно с представители на
заинтересовани страни stakeholder-ите
Управлението се реализира с,
чрез и в някои ситуации, от
местната общност;
Стратегиите имат предвид
нуждите на местната общност;
Наследството е възприето като
ценност на общността, а според

грижа;
Финансирането на
инициативите за
опазване,
съхранение или/и
оползотворяване
на наследството
Компетентността
за управление;

От бюджетни източници;

Управление от хора на науката, от
експерти;

случая, се осъзнава
международната грижа;
От допълнителни източници на
държавния бюджет, чрез частни
фондове, публични външни
такива;

Управление от лица с
многостранна компетентност,
включително като се използват
местните познания;

Тези промени се отразяват и от връзката бизнес среда – крайни потребители, връзка,
която определя, във важна степен, и връзката бизнес среда – наследство, тъй като в
релевантна и взета предвид в рамките на настоящата Стратегия60:
a. Свързаност и конвергенция: до 2020 год. ще бъдат 5 милиарда интернет
потребители, от които половината ще имат достъп до преносими апарати; в света ще
съществуват 80 милиарда апарата свързани към интернет. Тази свързаност ще
обедини нашите работни, домашни и обществени дейности и тези свързани със
съседите, под формата на това, което беше наречено „един свързан живот“. Тази
промяна ще включва дигитална помощ за всички аспекти на живота чрез достъп до
информация, интелигентни услуги и продукти, интелигентна администрация и др.
Ще създаде нови пазарни възможности, нови методи за маркетинг, а предприятията
ще се адаптират към тези промени чрез иновации, които да осигурят присъствието им
в интернет. B2B и B2C в интернет ще бъдат методите за свързване и обичайна
продажба, както в развитите страни, така и в държавите в процес на развитие, чрез
модулирането на същия продукт от стандартен към low-cost.
b. разпределение на ресурсите: разпределението на индивидуалните транспортни
средства, разпределение на жилищата, разпределение на офисите, разпределение
на местата за настаняване и др.
c. Социалните промени: укрепване и увеличаване на средната класа, на населението
в процес на застаряване и повишаване на надеждата за живот, преразпределение на
миграционните потоци – връщане на „мозъците“ вкъщи и едно хетерогенно общество,
нова позиция на жените по отношение на възможностите.
d. Здраве, превенция, wellness: дефинирането на медицинските услуги се променя в
контекста на настоящите изключително големи разходи, около 20% от Брутния
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Вътрешен Продукт на развитите държави. Вниманието ще се премести към превенция
и диагноза, както и към wellness услуги за ума, тялото и душата, към здравословно
хранене и директен, местен и приятелски начин, по който хранителните продукти
достигат до потребителите.
e. Енергийното бъдеще: енергийната промишленост ще се асоциира с други
промишлености за развитие на ефективни и приятелски решения към околната среда.
Актуалните марки посочват следните сфери, които ще бъдат развити: интелигентните
мрежи, energy internet (платформа за интернет, която свързва мрежата от
домакинства, предприятия, тежката промишленост, търговците, които имат
капацитета да произвеждат и съхраняват енергия и могат да предлагат енергийни
услуги и за управление по децентрализиран начин), шистов газ, подводни източници
на петрол, електрически автомобили и дори фотоволтаични сателити, които изпращат
енергия към Земята.
Една част от тези главни/основни промени произтичат от разпадането на
начинанията, които не са устойчиви61, на системите, които са започнали да
функционират, но чрез ползването се променят като доказват устойчивостта си или
не: неустойчивата икономическа система изчезва (комунист-социалиаст), системата
за енергийно осигуряване чрез потребление на енергия от невъзобновяемите ресурси
на планетата е остаряла.
Тези промени се отразяват на крайните потребители на всички продукти и услуги,
включително и на тези предложени от представените икономически сектори в
настоящата Стратегия – туристи, потребителите на хранителни продукти,
потребители на електрическа енергия от възобновяеми източници, заинтересованите
страни - stakeholder-ите от обекта на наследството, което се възползва от
архитектурните услуги или строителните работи и др., а тези промени се поставят на
един пазар, който все по-видимо се обявява за едно устойчиво оползотворяване на
всички ресурси, за опазване на околната среда и намаляване на последствията от
парниковите ефекти и от климатичните промени, като оставя бизнес средата да се
адаптира към тази тенденция и да бъде задоволена.
От анализа на резултатите на проучване на място, реализирани на ниво бизнес среда
в рамките на проекта, произтича като извод факта, че бизнес средата не е подготвена
за подходa на бизнеса, свързан с културното и природно наследство, освен по
директен начин, чрез ограничена оферта на услугите, които могат да предоставят
или на продуктите, свързани с това богатство, на критерия за максималност на
печалбата и изразходване на наследството. По този начин се обобщават рисковите
ситуации, в частност, и дългосрочно неустойчивите такива.
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В съответствие с този подход, културното и природно наследство, материално и
нематериално, въпреки че е на всички, то остава стриктно на грижата на
управителите, които прилагат законодателната рамка, действаща в момента, с
недостатъчни ресурси, които създават рамка за незадоволително, неустойчиво
използване от заинтересованите страни на обекта на наследството, по принцип, като
неуспяват дори да са в крачка с деградирането му. Без ресурси, управителите на
наследството ограничават достъпа на обществото до значението, културно –
историческото и пространствено – природното, на наследството на всички.
Това е един основен феномен, а на международно и национално ниво се правят
усилия с оглед намирането на решения за едно устойчиво икономическо
оползотворяване на културното и природно наследство, така че трите компонента на
устойчивост да бъдат осигурени в хармонична пропорция. Икономическото
оползотворяване предполага участие на бизнес средата, като динамизиращ фактор и
като промотор на една икономика, която да осигури в еднаква степен равновесие със
социалния и на заобикалящата околна среда фактор.
За трасиране на една реалистична Стратегия, адаптирана към тези разширени
обстоятелства, анализите на взаимодействията между различните актьори предлага
задълбочена представа за околната среда, в която културното и природно наследство
е оползотворено.
1. Анализът на връзката заинтересованите страни - stakeholder-ите на
наследството
Връзката между заинтересованите страни - stakeholder-ите и наследството е
узаконена връзка чрез статута на администратора на заинтересованата страна stakeholder-ът. Този статут се счита за достатъчно узаконяващ, като покрива нуждите
от опазване и представяне на културно – историческото значение, в случая на
културното наследство, и пространствено – природно значение в случая на
природното наследство. Значението предоставя на наследството атрактивност, а
атрактивността привлича потребителите към нематериалните ценности, като
информация, проучване, туризъм. Потребителите на наследството представляват
рисков фактор, който трябва да бъде поет от заинтересованите страни - stakeholderите чрез законодателната рамка, която има предвид желанията на потребителите, но
в една ограничителна рамка на изразяване на потребителя, за да намали рисковете
от деградиране. В същото време, ресурси на заинтересованите страни - stakeholderите са ограничени и рискуват да не се справят с нуждата от поддръжка и управление
на обекта на наследството.
В този контекст, заинтересованите страни - stakeholder-ите поемат цялата
отговорност като имат ексклузивност в решенията, но с ограничени ресурси. Това

води, в най-много случаи, до ограничителна рамка за оползотворяване на
наследството и, съответно, от представителност на значението на наследството.

2. Анализът на връзката наследството – местна общност – крайни потребители
Значението придава на културното и природно наследство атрактивност.
Понастоящем, от социално-икономическите фактори най-заинтересовани са местните
общности и случайните потребители.


Местната общност
Местната общност е, също така, заинтересована да се възползва от
наследството, разположено в административно-териториалната й зона.
Интересът е представен от заетостта на работната сила на общността, но и за
разнообразието на работни места, както и за проектите, които могат да бъдат
създадени от наследството, и по-точно от определени проекти за
инфраструктура, повишаване на мобилността на населението, териториалната
свързаност и др.



Крайни потребители
Представя директните бенефициенти на наличието и значението на културното
или природно наследство. Като полюс на интерес, те представят туристите,
потребителите, изследователите и други групи с интерес в оползотворяването
на наследството. Последните десетилетия маркират фини промени на световно

ниво, благодарение на достъпа до информация, от климатичните промени,
технологиите и др., които в последните години се ускориха.
Връзката местна общност – наследство и/или крайни потребители – наследство не
успява да достигне ефективно икономическо оползотворяване, защото се основава
само на недостатъчните финансови ресурси на заинтересованите страни stakeholder-ите, които са, по принцип, недостатъчни. Местната общност желае да се
възползва и да реализира социално благосъстояние, работни места, без да има други
ресурси освен работна сила. Крайните потребители плащат такси за посещение, или
за достъп до информация свързана със значението на обекта на наследството, за
екологични продукти или иновативни проекти за архитектурно оползотворяване, но са
недостатъчни за едно устойчиво икономическо оползотворяване. Също така, между
заинтересованите субекти не съществува задоволителна информационна и за рамката
на комуникация. В степента, в която заинтересованите страни - stakeholder-ите не
успяват да посрещнат изразените интереси, поради, по принцип, на ограничените
ресурси, интересите намаляват, а заинтересованата среда се отдалечава от
наследството и по-точно от значението и оползотворяването му. Заинтересованите
страни - stakeholder-ите си запазват само правото на опазване на културното и
природно наследство. В условията, в които бюджетите на институциите за култура са
ограничени, много обекти на наследството не устояват на антропичните рискове и се
разрушават, а примерите са неизброими.
Проектът „A heritage-friendly cross-border economy in Румъния and България” създава
възможност за един икономически устойчив подход, който да опазва природните и
културни ресурси в Румъния и България. Приоритетите и целите, които произтичат от
този проект имат в основата си предпоставки свързани с:
 Въвеждане на бизнес средата в уравнението на икономическото устойчиво
оползотворяване на културното и природно наследство, като динамизиращ,
осъзнат икономически фактор и промотор на една икономическа връзка, която
да осигури всички компоненти на някои икономически устойчиви политики.
 Заинтересованите фактори от развитието на една устойчива икономика на
културните и природни ресурси;
 Ролята на всеки заинтересован фактор от икономическото развитие (бизнес
среда – местна общност – крайни потребители);

3. Триъгълник на интересите – функционални връзки
Предлага се анализ на връзките, които се създават между културното и природно
наследство, като носител на значение и икономическо-социалните фактори, които
взаимодействат като носители на интерес, с цел устойчиво икономическо
оползотворяване на наследството.
Чрез появата на бизнес средата в уравнението се реализира триизмерен подход на
връзките между заинтересованите страни - stakeholder-ите и наследството, от една
страна и местната общност – крайни потребители – бизнес среда, от друга страна.
По този начин, предприемачът се насочва към обекта на наследството с цел да
направи печалба от директното или индиректното му взаимодействие с него.
Наследството представлява зоната на интерес за бизнес средата. Продуктът или
услугата, които предлага предприемачът на пазара, вследствие на взаимодействието
с обекта на наследството, е адресиран към крайните потребители. Реакцията и
интересът им диктуват формата, съдържанието, характеристиките, цената и др. на
продукта или услугата.

Интересът на местната общност и на крайните потребители мигрират към бизнес
средата, в условията, в които при тази директна връзка с наследството, тези субекти
не реализират желаното икономическо оползотворяване.
Чрез поемане на ролята на промотор на едно устойчиво икономическо
оползотворяване на културното и природно наследство, бизнес средата
взаимодейства
по
хоризонтала
с
местната
общност
и
с
крайните
ползватели/потребители като поема техните интереси, като стимулира циркулацията
на информацията и комуникацията, като генерира нови проекти, чиито изпълнение да
доведе до просперитет на всички заинтересовани страни
от устойчиво
оползотворяване на националното и трансгранично наследството.
По вертикалата, взаимодейства със заинтересованите страни - stakeholder-ите като
реализират информационна рамка, за комуникация и за участие в процеса на вземане
на решения.
Ясно е, че съществуват и други фактори, които са заинтересовани от
оползотворяването на културното и природно наследство. Те не са за пренебрегване,
а понастоящем Стратегията си намира мястото в категорията на крайните
потребители. Те могат да бъдат образователни институции за средно и висше
образование, неправителствени организации и др.
Във фигура 3 се наблюдават векторите на интерес на заинтересованите актьори,
участващи в директната връзка с наследството. Стратегията предлага системно
активиране на тези вектори и трансформирането им във вектори за комуникация на
системата. Това се реализира чрез един процес на осъзнаване на бизнес средата –
обект I.1.
Бизнес средата осъзнава реализирането на бизнес потенциала не само по директен
начин, но и чрез разширяване на системата за комуникацията в системата със
заинтересовани партньори като обмен на информация. Тази информация определят
зоните на взаимодействие, в които бизнес средата поема ролята на промотор на едно
устойчиво икономическо оползотворяване на културното и природно наследство.
Възникват нови, еднакво благоприятни, идеи за бизнес, в един иновативен контекст,
ползотворен за всички заинтересовани страни. Наблюдава се, в представената
графика, разширяването на базата на интерес, за комуникация и идеи за бизнес на
ниво цяла система, която в рамките на Стратегията е наречена специфична
ценностна верига (LVS).
За различните проекти могат да се реализират различни специфични ценностни
вериги (LVS), които включват само определени партньори:
 Специфична ценностна верига (LVS) = бизнес среда – местна общност –
наследството, или




Специфична ценностна верига (LVS) = бизнес среда – крайни потребители –
наследството, или
Специфична ценностна верига (LVS) = бизнес среда – местна общност – крайни
потребители – наследството

До този момент не се е говорило за ролята на заинтересованите страни - stakeholderите в новия контекст, реализиран чрез коагулиране от бизнес средата на широка зона
на взаимодействие чрез динамизация на специфичната ценностна верига (LVS).
Функционирането на системата е неприемливо без присъствието на заинтересованите
страни - stakeholder-ите, т.е. на законодателната рамка и за ценностния принос на
заинтересованите страни - stakeholder-ите при изпълнението на тяхната
административна функция, която се променя като получава новите правомощия под
влияние (натиск) на специфичната ценностна верига (LSV). Чрез това системно
взаимодействие се променя визията на оползотворяване на културното наследство,
по принцип, като създаване на приоритети и цели с оглед на устойчивото
икономическо оползотворяване.

4. Зони за решения – роля на заинтересованите страни - stakeholder-ите
Бизнес средата е заинтересована да бъде информирана, да създаде бизнес
партньорства и, очевидно, да създаде бизнес възможности. С тази цел е

заинтересована да участва във вземането на решенията във връзка с устойчивото
икономическо оползотворяване на наследството. Във фигура 4 са показани зоните за
решение, които представляват пространствените проекции на специфична ценностна
верига (LVS), в която мястото на културното и природно наследство е взето от
заинтересованите страни - stakeholder-ите. Това е естествено и може да се реализира
или системно, като се имат предвид интересите на заинтересованите актьори
(специфична ценностна верига (LVS)), като се реализира разширено устойчиво
оползотворяване на наследството, или изключително от заинтересованата страна stakeholder-а, като модел във фигура 2, в условията на частично оползотворяване на
значението на наследството.
Ролята на промотор на бизнес средата я задължава да реализира участие във
вземането на решенията чрез организиране на форуми, събития, обмен на
информация и др.

5. Пирамида на устойчивостта
Пирамидата на устойчивостта въплъщава системния подход на заинтересованите
актьори в контекста на устойчиво икономическо оползотворяване на наследството.

Чрез това системно взаимодействие се променя визията на оползотворяване на
културното наследство, по принцип, като се създават приоритети и цели с оглед на
устойчивото икономическо оползотворяване, което ще генерира бъдещи проекти
и/или модели на нов бизнес.
Тясната връзка между заинтересованите страни - stakeholder-ите и културното и
природно наследство се трансформира под натиска на устойчивото оползотворяване
на наследството:
 Нови методи на излагане и задълбочаване на наследството;
 Промяна, трансформация на значението;
 Адаптиране на законодателната рамка към новите методи и технологии;
 Промяна, трансформиране на правомощията на заинтересованите страни stakeholder-ите.

В този контекст на социални промени на глобално, трансгранично и местно ниво, на
взаимодействията между различни актьори, които структурират средата, в която
културното и природно наследство е оползотворено, 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 граничната румънско – българска
зона ще придобие ново значение за бизнес средата, която го оползотворява, от

икономическа гледна точка: културното и природно наследство е един основен
вектор на индивидуалната и колективна идентичност на една местна общност,
неизчерпаем ресурс за развитие и преоткриване, а неговото оползотворяване само
устойчиво може да осигури интегрирането му в социалните, икономически процеси,
на местното развитие или на обкръжаващата околна среда, така че да стане един
директен приносител на местно благосъстояние за поколения наред.
Устойчивото оползотворяване на наследството ще осигури качеството, автентичността
и целостта на наследството, като създаде една верига от възможности за използване
на културното и природно наследство – възможности за бизнес и привличане на
инвеститори, социални възможности за заетост на работната сила и развитие на едно
включващо общество, привличане на таланти и творчески индустрии, които ще
обединят общността в културното и природно използване, свързване с
фундаменталните ценности на една обкръжаваща околна среда, предадена на
общността, урбанистично възстановяване и възстановяване на откритото
пространство.
Този подход отнася културното и природно наследство към бизнес средата до едно
ново измерение, което включва местната общност, собствениците и управителите на
наследството, както и икономическите актьори, представени от туристите, от
потребителите или потребителите на продуктите и услугите, предлагани от бизнес
средата. Новото измерение кани бизнес средата да интегрира в конвенционалното
икономическо оползотворяване на наследството и включващата и справедлива
социална проблематика, компонента за защита на околната среда и за стимулиране
на новите бизнеси по ценностната верига, като води до икономика, която опазва
природните и културни ресурси, без да компрометира възможността на следващите
поколения да имат достъп до тях във времето.

IV. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ

Приоритет
I. Приемане от страна на бизнес средата от
региона на румънско - българската гранична
зона на едно проактивно поведение спрямо
културното и природно наследство, чрез
повторно тълкуване на значението му

II. Промотирането на нови методи за бизнес,
които да доведат до устойчиво икономическо
оползотворяване на културното и природно
наследство;

III. Свързването на актьорите на културното
и природно наследство в една линия на
устойчивост – роля на медиатор на бизнес
средата;

Цели
I.1. Осъзнаването от бизнес средата на
значението на културното и природно
наследство за общността и значението на
устойчивото му икономическо
оползотворяване;
I.2. Участието на бизнес средата в промяната
на възприемането, манталитета и участие в
специфичната ценностна верига на
наследството в промотирането на устойчиво
оползотворяване на наследството;
I.3. Промотирането и доброволното
прилагане на една система за измерване и
възнаграждение на предприятията, които
прилагат мерки за устойчиво
оползотворяване на наследството;
II.1. повишаване на управленския капацитет
на бизнес средата за приемане и изпълнение
на благоприятни мерки за едно устойчиво
оползотворяване на наследството;
II.2. Устойчивото оползотворяване на
наследството чрез въвеждане на социалните
включващи мерки, генериране на нови
бизнеси и промотирането на опазването на
околната среда;
II.3. Мерки за опазване на автентичността,
качеството и целостта/интегритета на
културното и природно наследство;
III.1. утвърждаване на участието в процеса
на вземане на решенията за устойчивото
развитие и оползотворяване на културното и
природно наследство;
III.2. иницииране и развитие на една
неформална информационна за
сътрудничество и оползотворяване на
културното и/или природно наследство,
платформа, от страна на фирми – „Приятели
на наследството”;

V. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА,
ОПАЗВАЩА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ

Проектите и дейностите, предложени за изпълнение на една стратегия за развитие на
една приятелска/ползотворна икономика спрямо природното и културно наследство
са структурирани, така че да позволят постигане на целите, и прогресивно,
постигането на предложената от Стратегията, визия като в същото време интегрира
предпочитанията на бизнес средата и на заинтересованите страни - stakeholder-ите,
така както произлиза от организираната дейност за консултиране на
заинтересованите страни
по отношение на Стратегията. Тази дейност е
реализирана в региона на румънско - българската гранична зона, както чрез
интервюирането на представителите на бизнес средата, така и на заинтересованите
страни - stakeholder-ите.
Основният извод от тази дейност за консултиране е връзката между
предприятията, местната общност, властите, управителите и собствениците,
и крайните ползватели с елемента, който благоприятства в най-голяма степен едно
устойчиво икономическо оползотворяване на наследството. Тази връзка, която
включва едновременно и интегративно всички категории субекти, е считана за поефикасна и релевантна от еднопосочните връзки, като връзката бизнес среда местната общност или връзката с бизнес среда – други крайни потребители.
Активната роля на неправителствените организации – НПО-та се счита за значима в
ползата на устойчивото икономическо оползотворяване на наследството, на първо
място от страна на заинтересованите страни - stakeholder-ите, с които те предпочитат
да си взаимодействат.
По отношение на влиянието на различните субекти, които могат да участват в процеса
на стимулиране и подкрепа на едно устойчивото оползотворяване на културното и
природно наследство, бизнес средата от Румъния и България счита по доминиращ
начин, че властите, управителите и собствениците са основните страни в
изпълнението на Стратегията за промотиране на една приятелска икономика спрямо
културното и природно наследство.

Легенда:
Заинтересованата страна - stakeholder-а:
Заинтересованата страна в едно добро управление на културното или природно наследство, в
прилагането на специфичното законодателство, опазването и съхранението на наследството,
осигуряване на устойчивостта. Заинтересованите страни - stakeholder-ите, посетени чрез проекта, са
на първо място управителите/собствениците или временните управители на обекта 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/потребители/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.
Подробното описание на понятието ценностни вериги за представените ключови сектори в
Стратегията:
Секторна ценностна верига: заинтересованите страни - stakeholder-ите – предприятия – местна
общност – потребители
1. Туризъм и свързани дейности
Заинтересованите страни - stakeholder-ите: Управителите / собствениците / временните управители
на културното и природно наследство, движимо и недвижимо, материално и
нематериално;
Предприятия:

Директно: туристическите агенции;
Индиректно: хотели и ресторанти в близост до обекта на наследството,
занаяти и производители на сувенири, търговци и shopping on-line, реклама и
организиране на събития, дейности за подкрепа на функционирането и
поддръжката им;

местна общност

възможно местно организиране за представяне в сравнение с публичните
местни власти (например съвета на общността), публични лица считани от
общността, че представляват интересите им, общи НПО-та и посветени на
местното развитие;

Потребители

туристи, посетители, пътешественици, местното население;

2. Архитектура – благоустройство - строителство
Заинтересованите страни - stakeholder-ите: Управителите / собствениците / временните управители
на културното и природно наследство, недвижимо, материално;
Предприятия

Фирми и кабинети за архитектура и инженерно проектиране, строителни фирми,
производители на строителни материали;

Общност местна

Възможно местно организиране за представяне в сравнение с публичните
местни власти (например съвета на общността), публични лица считани от

общността, че представляват интересите им, общи НПО-та и посветени на
местното развитие;
Потребители

Заинтересованите страни - stakeholder-ите, местните публични власти,
заинтересовани публични власти, частните собственици да построят зона за
опазване на обекта на наследството;

3. Земеделие – пасища – риболов – горско стопанство
Заинтересованите страни stakeholder-ите:
Управителите / собствениците / временните управители
на културното и природно наследство, недвижимо, материално;
Предприятия

Ферми, групи от производители, рибари и предприятия за риболов, асоциации
на рибари, частни собственици и юридически лица, които притежават гори,
предприятия, които участват в първата преработка на земеделските продукти;

Общност местна

възможно местно организиране за представяне в сравнение с публичните
местни власти (например съвета на общността), публични лица считани от
общността, че представляват интересите им, общи НПО-та и посветени на
местното развитие;

Потребители

Потребителите на хранителни продукти, потребители на риба, на горски
продукти;

4. Възобновяема енергия
Заинтересованите страни stakeholder-ите:
Управителите / собствениците / временните управители
на културното и природно наследство, недвижимо, материално;
Предприятия

Директно: производители на енергия от възобновяеми източници, с предимство
на вятърните генератори и слънчевите панели;
Индиректно: фирми за наблюдение на ефектите от функционирането им върху
фондациите, фирмите за поддръжка

Общност местна

Възможно местно организиране за представяне в сравнение с публичните
местни власти (например съвета на общността), публични лица считани от
общността, че представляват интересите им, общи НПО-та и посветени на
местното развитие;

Потребители

Националната енергийна система и индиректно, публичните и частни
потребители;

Представяне на проектите и дейностите за изпълнение на Стратегията:

ПРИОРИТЕТ I. ПРИЕМАНЕ ОТ СТРАНА НА БИЗНЕС СРЕДАТА ОТ РУМЪНСКОБЪЛГАРСКАТА 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 в 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 на 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 участващи актьори, в опазването и
оползотворяването на наследството – местната общност, управители/собственици,
бенефициенти/крайни ползватели и др., а също така по отношение на контекста и
влиянието на устойчивото оползотворяване на наследството.
Подход към информационните дейности
Възможни теми:
 Обектът на наследството като източник на благосъстояние за общността и
съседните зони или на трансгранично ниво, за институционалните актьори и
академичната среда - икономически дейности, които добиват първични
ресурси (земеделие, риболов, минен добив и др.), които добавят стойност












(туризъм и отдих, архитектура - строителство), стимулира свързаните местни
инициативи (събития, производство и услуги създадени от наследството),
създаване на местни „зелени” работни места, които не могат са бъдат
преместени (например кръгли маси с представителите на повече типове
актьори, покана на бизнес средата да участва в събития / дейности на
другите типове актьори, покана на заинтересованите страни - stakeholder-ите
в дейностите на бизнес средата с тематики, които доближават до
проблематиката на наследството);
специфичната ценностна верига на икономическите сектори върху
наследството, съвместни дейности относно установяване на връзки на
доверие и сътрудничество, съвместни планове, участие, концентрирано в
процеса на вземане на решения; В случая, в който наследството от
трансграничен интерес, което се намира в двете държави, е предмет на
трансгранични икономически дейности, тези дейности ще ангажират
актьорите от двете страни на границата да създадат съвместни предпоставки
за сътрудничество и обмен (например на дейности посветени на бизнес
средата от секторите с влияние върху наследството, като имат тези/тематика
свързана с устойчивото оползотворяване, може да се въведе един
модул/част на дейност, в която да бъдат поканени представителите на
ценностната верига за обсъждане и networking; основното е да се стимулира
съвместния интерес и разбирането на ползите, които могат да се получат от
сътрудничеството с оглед на устойчивото оползотворяване на наследството).
устойчиво развитие, по принцип, и участие в устойчиво 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; това предложение ще позволи взаимно опознаване чрез
задълбочаване на проблематиката на всяка страна, придобиване на
умения/капацитет за участие в съвместни дейности;
Networking между икономическите и институционални актьори, които
участват в управлението, опазването и оползотворяването на обекта на
наследството (обединяването на заинтересованите страни прилежащи на
обекта на наследството с идентична местна или трансгранична стойност –
например Дворецът в Балчик (област Добрич), крепостите Томис и Хистрия
(окръг Констанца), Природна зона Сребърна (област Силистра), църквите от
Иваново (област Русе), Течението на Дунав – Базиаш – Железни Врати
(окръзите Караш – Северин и Мехединци), и стимулиране на диалога и
взаимно информиране).
национална, трансгранична, международна законодателна рамка –
включването й в послания за комуникация и в партньорства за
оползотворяване
на
наследството.
Подходът
ще
бъде
измежду
диференцираните дейности на културното наследство
и, отделно, за
природно наследство;
източници на публично и частно финансиране за проекти и инициативи,
свързани с културното или природно наследство, на местно или
трансгранично ниво; Подходът ще бъде чрез диференцирано информиране за
културното наследство и, отделно, за природно наследство, а в случая на
семинарите, участие на всички потенциални бенефициенти на фондовете,



публични и частни, според случая, може да улесни създаването на
партньорство и започване на съвместни проекти. (например в Румъния:
Национален фонд за култура, местни публични фондове, норвежки фондове
и грантове от Еuropean Economic Area, структурни фондове и за инвестиции
за градските райони и за селските райони, в България Национален фонд
“Култура”62, местни публични фондове, норвежки фондове и грантове от
Еuropean Economic Area, структурни фондове и за инвестиции за обекти с
национално или световно значение, на трансгранично ниво: Interreg V-A
Румъния – България, Програма Дунав, Програма Черно море и др.
източник за консултиране и помощ за проекти и инициативи, свързани с
културното или природно наследство. Подходът ще бъде чрез
диференцирано информиране за културното наследство и, отделно, за
природното наследство, в степен, че възниква релевантна информация.

Към темите се препоръчва да бъде подходено колкото се може по-насочено и със
специализирани говорители, диференцирани за културното наследство и за
природното такова, така че да се привлече интереса на участниците, а дискусиите да
бъдат продуктивни.
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. В
случая на трансграничното наследство акцентът ще бъде поставен на съвместните,
обединяващи елементи, и които могат да стимулират сътрудничеството:
 Културното наследство: историята на мястото, легенди, техники за
reenactement, технически познания относно опазването и съхранението на
обекта на наследството, понятие и ограничения на капацитета на
подчиненост в оползотворяването на обекта на наследството и др. Също така,
тези теми могат да бъдат разширени чрез покана към ресторантьори,
експерти архитекти, артисти и др., които да споделят с участниците добрите
практики, проучванията на случаи.
 Природно наследство: опазване на природата и разнообразието, биологични
познания, промотирането на местните сортове, технически познания относно
опазването и съхранението на обекта на наследството, понятие и
ограничения на капацитета на подчиненост в оползотворяването на обекта на
наследството. Покана към изследователи /специалисти/университетски
преподаватели, които се занимават в тази сфера – на устойчиво
икономическо оползотворяване – може да повиши стойността на един
семинар.
По този начин, може да се предвиди, че чрез информиране и осъзнаване, бизнес
средата може да разбере множеството ефекти, включително технически и научни,
които икономическата дейност може да има върху един обект на наследството и, в
този контекст, да подходи внимателно и с включването на осъществими решения с
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оглед на осигуряването на устойчивост на обекта /обектите на наследството.
Специфичността на тази щедра мярка по отношение на регламентираните теми
позволява обхващането, както на наследството, което в сегашния
момент е
оползотворимо и, според случая, обособено в този смисъл, например туризма,
земеделието, риболова, горското стопанство и, в същата степен, на наследството с
потенциал за оползотворяване, и което чрез промотиране, може да привлече
инвеститори.
Инструменти за информиране:
 Индивидуални събития: организиране на дейности с обществеността,
предимно с бизнес средата, посветени на оползотворяването, промотирането
на устойчивостта на наследството и др. – семинари, кръгли маси, workshopове.
 Разпространение на информационни материали и на такива за осъзнаване;
 Информационни
кампании,
финансирани
от
външни
източници
(информационни програми и обучение в полза на културното или природно
наследство, които да се адресират и към бизнес средата);
 Уеб сайта на проекта, чрез свързване с проекта III.2.1.
 Социални мрежи: Instagram – снимки и конкурси;
 Партньорство с местната преса, местни blogger-и, социални мрежи
центрирани върху промотирането на населено място или дори на обекта на
наследството – статии, мнение на заинтересованите страни за участие на
бизнес средата.
Разпространение на информационните материали и на такива за осъзнаване:
 Материалите, създадени в рамките на проекта могат да се разпространят
чрез дейностите на субектите за изпълнение, адресирани към бизнес
средата, чрез организациите/институциите, които осъществяват дейности
отворени към бизнес средата, в седалището/населеното място или събития
свързани с обекта на наследството;
 Материалите създадени в рамките на други икономически и институционни
актьори, свързани директно с опазването, съхранението, промотирането и
оползотворяването на културното и природно наследство могат да се
разпространят чрез организираните дейности от органите за изпълнение на
Стратегията, с уместност за обекта на устойчиво оползотворяване на
наследството. В този смисъл, заинтересованите страни - stakeholder-ите и
други организации на интерес ще бъдат поканени да изпратят материали до
органите за изпълнение на Стратегията.
По отношение на предпочитанията на бизнес средата по отношение на предложените
теми за информиране и осъзнаване, те са: обекта на наследството (паметник,
археологически разкопки, защитена природна зона, легенда и др.) като източник
на благосъстояние за общността, съседните зони, бизнес средата, институции и
други потребители – туристи, източници на финансиране и източници на
консултантски услуги и помощ за фирмени проекти, свързани с културното и

природно наследство, а като методи за взаимодействие, разпределението на
материалите и уебсайта, посветен на тази Стратегия, са най-лесни.
Необходими външни ресурси

Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

Говорители на публичните събития, експерти в рамките на
публичните или частни заинтересовани страни - stakeholder-и;
Фондове за финансиране на информационни кампании
(правителствени фондове посветени на дейностите за култура и
опазване на околната среда, всички включват компоненти за
информиране – осъзнаване - възпитание);
Година 1: разпространение на материалите създадени в рамките
на проекта,
актуализиране на уебсайт, промотиране на
концерти, свързаност и сътрудничество със заинтересованите
страни - stakeholder-ите, придържане към теми свързани с
устойчивото оползотворяване на наследството и дейности
посветени на бизнес средата;
Година 2: разпространение на материалите създадени в рамките
на проекта и от други заинтересовани страни, промотиране на
концерти, актуализиране на уебсайт, сътрудничество със
заинтересованите страни - stakeholder-ите в организиране и съорганизиране на дейности за информиране и осъзнаване;
Година 3 – 5: разпространение на материалите създадени в
рамките на проекта и от други заинтересовани страни,
промотиране на концерти, актуализиране на уебсайт,
сътрудничество със заинтересованите страни - stakeholder-ите в
организиране и съ-организиране на дейности за информиране и
осъзнаване, организиране на информационни кампании;
Тази мярка е съставяща част от мярка II.1.1. и се свързва с
мярка III.2.1.

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. Tази дейност може да
се реализира чрез покана към актьорите, независимо от естеството им, да си
промотират дейностите с релевантност за бизнес средата на уебсайта на
проекта. Съвместното използване от страна на румънските и български
актьори на сайта на проекта ще осигури трансграничното отварянето на
процедурата.
 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. Стимулирането
може да се реализира чрез предаване на предложението, повече пъти и

колкото пъти се налага, до местните или централни публични власти,
включително на трансгранично ниво, по повод публичните консултации и на
други събития за откриване до бизнес средата и представителите й.
Необходими външни ресурси
Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

Година 1 – 5: влизане в контакт на бизнес средата с
представителите на заинтересованите страни - stakeholder-ите и
на другите икономически или институционни актьори,
свързаносттa със заинтересованите страни - stakeholder-ите,
промотиране на концерти;
Възможна свързаност с включените дейности в рамките на
мярка I.1.1.

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”.
Още повече, коагулирането и оживяването на специфична ценностна верига (LVS) ще
предложи на предприятията по-голям източник на възможности за развитие, ще
стимулира създаването на работни места и ще стимулира нови инвестиции и
подкрепа за местните услуги, свързани с наследството, дори и в периферните зони,
благодарение на повторното обединение на всички актьори с одобрена цел на ниво
специфична ценностна верига (LVS). Тази процедура се нуждае от време и енергия,
може да бъде започната от началото на изпълнение на Стратегията или по време
на изпълнението, инициаторът може да е всяка организация с визия, определена да
провокира промяна, възможно дори на парадигмата на подхода на наследството.
Инициаторът се очаква да има капацитета да идентифицира етапите за създаване на
специфичната ценностна верига (LVS), като записва различните субекти в определен
ред, който да осигури представителност и допълнителност, улеснявайки обмена на
информация и заместването на недоверието със сътрудничество и компетентност.
Специфичната ценностна верига (LVS) е един творчески разширен процес, дори
когато изглежда като единица от вътрешността на специфичната ценностна верига
(LVS) и би била най-подходяща за осъществяването и. Възможно е и вероятно
независими единици от специфичната ценностна верига (LVS) да поставят за
обсъждане ролята и ползите на една специфична ценностна верига (LVS), да
анализират потенциала и да предложат план за създаване на специфична ценностна
верига (LVS). Хората имат нужда от принадлежност и идентичност за да придобият
доверие.

Дори ако не изглежда сякаш е от основно значение за опазването на наследството,
дългосрочните специфични ценностни вериги (LVS) ще допринесат за повишаването
на положителните и солидни връзки, които има обекта на наследството с местната
общност и с нейните съседни зони и, по този начин за устойчивостта й.
Всички предложения могат да бъдат прилагани на местно или трансгранично ниво, в
зависимост от ситуацията на място, съответно от естеството и влиянието на
културното/природно наследство.
Връзката бизнес среда – местна общност и връзката бизнес среда – заинтересованите
страни - stakeholder-ите може да обхване както наследството, което в сегашния
момент е оползотворяемо и, според случая, обособено в този смисъл, например за
туризъм, рибарство, горско стопанство, така и, в същата степен, на наследството с
потенциал за оползотворяване, и което чрез промотиране, може да привлече
инвеститори.
Проекти и дейности за изпълнение
I.2.1. Връзка бизнес среда – местна общност, съседни зони






Промотирането 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. Идентифицирането на най-адекватните лица в
рамките на фирмите за сътрудничеството с местната общност, пресата и
НПО-тата посветени на местното развитие.
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. Като опция, в определени дейности могат да участват
образователни институции или окръжни инспекторати по образованието от
Румъния / регионални инспекторати по образованието от България за да
изпрати нуждата от промяна на поведението спрямо наследството към найвъзприемчивите възрастови групи, които имат капацитета да увлекат в
редовете си семействата си и, значи, възрастните.
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. Директно участие на местните хора в проекти и
инициативи за бизнес чрез под-договаряне, директно сътрудничество,
улесняване на използването на пазара на собствените продукти или услуги
свързани с наследството.





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.
Участието ще подпомогне бизнес средата да се интегрира в местната среда и
на заинтересованите страни - stakeholder-ите, които стават един партньор,
който разбира и участва в отпразнуването/отбелязването на наследството в
контекста на ролята си за културно идентифициране за местната общност, и
допринася по този начин за разширяването на чувството на принадлежност.

Към тези дейности може да бъде подходено от страна на субектите за изпълнение на
Стратегията по различни начини:
 Промотирането на споменатите концепции към бизнес средата или
заинтересованите страни - stakeholder-ите, колкото пъти се налага, и има
интерес от това, в рамките на информационните услуги и на услугите за
помощ, в дейности с обществеността, в статии и др.
 Промотирането на конкретни предложения в полза на бизнес средата в
рамките на връзките с местните публични власти или пресата, местни
законодателни предложения.
 Разширяването на някои дейности / проекти / инициативи, в които
субектите/органите за изпълнение на Стратегията, участват като лидер
или партньор, чрез включването на части/компоненти, посветени на връзката
бизнес среда – местна общност, съседни зони;
 Предложението за части/компоненти, посветени на връзката бизнес среда –
местна общност, съседни зони в проектите / дейностите на заинтересованите
страни - stakeholder-ите, други релевантни организации, в степента, в която
тези части / компоненти могат да бъдат естествено включени в съответните
проекти / дейности. Субектите/органите за изпълнение на Стратегията
могат да участват директно в тези части / компоненти, като интерфейс с
бизнес средата.
Туризъм и свързани дейности:
 Сътрудничеството с местната общност и съседните зони на обекта на
наследството в идентифициране на местните партньори за сътрудничество –
местни майстори, туристически екскурзоводи, местни транспортни фирми,
преводачи, персонал за управление.
 Ползите са взаимни, може да се инициират, заедно с общността или с
местните власти, програми за обучение за заетост, в които се предпочита да
се сътрудничи с местни лица, отколкото да се апелира към таланти/към
майстори от други места. В този смисъл, е полезна оценката на ресурсите и
местната релевантна компетентност на бизнеса, на разположение и
усъвършенствана.

Земеделие, пасища, риболов, горско стопанство:
 Местната общност и съседните зони могат да представляват един
неизчерпаем източник на вдъхновение за свързване на продуктите с
историята на мястото - събития и послания за промотиране на продуктите,
местни мрежи, местни легенди и др.
Архитектура, благоустройство, строителство:
 Промотирането и приемането на правила за урбанистичен дизайн в широкия
смисъл, а не само в естетичен, като стъпка, която регламентира живота и
здравето на местната общност (управление / leadership by design);
Възобновяема енергия:
 Сътрудничеството с местната общност в намирането на решения като
инвестиция в енергийната сфера, за да стане само по себе си атракция, а не
пречка за зоната.
Тази връзка – между бизнес средата и местна общност води, дългосрочно, до
намаляване на конфликтите, благодарение на насочването на ползите и към местната
общност, включването на местните социално-културни ценности в начина на
управление и оползотворяване на обекта на наследството и, така, увеличаването на
местното участие.
Необходими външни ресурси
Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

Година 1 – 3: осъзнаване на предложените теми;
Година 4 – 5: осъзнаване на предложените теми, въвеждане на
части, посветени на връзката бизнес средата – местна общност в
по-широки
проекти
на
органите
за
изпълнение,
заинтересованите страни - stakeholder-ите;
мярката може да бъде свързана за изпълнение с мерките I.1.1.,
II.2.2. и II.2.4.

I.2.2. Връзка бизнес среда – крайни потребители (туристи, потребители)
Връзката бизнес среда – крайни ползватели се счита от бизнес средата като найважната 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. Това участие, инициирано от фирмата, може да
доведе до промяна на възприятията, до промяна на разпределението на
крайните потребители чрез разбиране на разширеното значение на
наследството, на значението за местните общности, съседните зони и др.






Участието може да се реализира чрез дейности с препращане към обекта на
наследството и към елементи за устойчивост, например организиране на
конкурси с награди, които представляват безплатни продукти/услуги
(промоции).
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.
Един ефикасен анализ на резултатите от дейностите за наблюдение може да
доведе до промяна на начина, по който фирмата/бизнес средата подхожда
към оползотворяване на обекта на наследството, като от основно значение е
начина, по който съобщава резултатите и мерките, които взема в отговор, за
крайните ползватели. Дейностите за наблюдение могат да вземат адекватни
форми на типа продукт/услуга, за които се отнасят: кампании за определяне
на степента на задоволство (например за туристи), чрез интервюта или
онлайн, конкурси / томболи за участниците в дейностите за наблюдение
(например за хранителни продукти).
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. Проучванията показват, че крайният
потребител е предразположен да заплати допълнително по-високи цени ако
знае, че част от приходите на фирмите са насочени за функционирането,
опазването или съхранението на наследството и индиректно, че и той
допринася за осигуряване на ценността му.

Туризъм и свързани дейности:
 Дейностите за наблюдение на задоволството на туристите могат да помогнат
на туристическите оператори да разберат начина, по който туристите
възприемат и използват обекта на наследството. Към туристите може да бъде
подходено по групи, така че да се разбере типа туризъм, който е
преобладаващ, моделите на поведение на туристите, дейностите и
атракциите, които предпочитат. Тази информация може да помогне на
оператора и на директните заинтересовани страни - stakeholder-и да
планират една устойчива туристическа дейност, която да осигури опазването
на автентичността, качеството и целостта/интегритета на обекта на
наследството.
 Информираността на туристите и поддържането на едно високо ниво на
задоволяване осигурява предварителните условия, необходими те да закупят
на подходящи цени услугите и продуктите определени за посетителите. Също
така, ще бъдат склонни да промотират мястото като дестинация за ваканция
пред познатите си и, по този начин, пред „мястото” да се отворят по-големи
възможности за подкрепа.



Инициирането на дейности за промяна на поведението на туристите63:
образователни програми за посещенията с ниско влияние върху обектите,
например техники за проследяване на дивите животни без обезпокояването
им; програми за промотиране на уважението спрямо ресурсите на обекта на
наследството и опазването им; диференциирани тарифи за различни групи
туристи/посетители, програма с ограничаване на достъпа на туристите
(отварянето на обекта рано сутрин или затварянето му рано); осигуряване на
туристическата инфраструктура, която да опазва обекта на наследството от
агресия; забраната на определени рискови дейности чрез регламенти и
прилагането им.

Необходими външни ресурси
Планиране във времето
Свързаност с други проекти /
дейности

Година 1 – 5: осъзнаване на предложените теми;
Мярката може да бъде свързана за изпълнение с мярката I.1.1.

I.2.3. Връзка бизнес средата – заинтересовани
(управители/собственици/временни управители)

страни

–

stakeholder-и

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 (найвече положителни: работни места, съвместни проекти, приходи) и чрез
примери за добра практика. Това информиране ще позволи, във времето,
преминаване от възприятието, че не само заинтересованите страни stakeholder-и са отговорни за опазването и развитието на наследството, но и
бизнес средата също, за сътрудничество и съвместни проекти.
Окуражаване на заинтересуваните фирми да публикуват годишен доклад –
инициативи, проекти, ползи, установени рискове в осъществяваната
икономическата дейност за/чрез културното или природно наследство. Тази
дейност ще бъде свързана с предложение I.3.1.
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.

Необходими външни ресурси
Планиране във времето
Свързаност с други проекти /
63

Година 1 – 5: свързаността на заинтересованите страни stakeholder-ите и университетите, промотиране на концерти;
Мярката може да бъде свързана за изпълнение на мерките I.1.1.

Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers, Arthur Pedersen, World heritage
manuals, UNESCO World Heritage Centre, 2002

дейности

и I.3.1.

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 на 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.
Рамката ще включва показател за измерване, референтна стойност на всеки
показател, източник на информация и техники за получаване на данните, а в случая,
в който е релевантно – стандартизиране на определени етапи, инструменти и честота
на измерване на показателите:
Природно наследство
(1) Директното взаимодействие с наследството:
 Степен на задоволство на крайните потребители (end-user) – потребители,
ползватели;
 Курсове, информационни събития и др. по свързани тези с устойчивото
оползотворяване на наследството, в които фирмата е участвала;
 Брой конкретни сътрудничества в ценностната верига;
 Брой загуби, щети и др. върху обекта на наследството;
 Брой реклами на/в близост до обекта на наследството;
 Директни инвестиции за обекта на наследството;
 Директно промотиране на обекта на наследството, индивидуално или в
сътрудничество с други заинтересовани страни;






Статии / интервюта в местната, регионална или национална преса;
Мнението на жителите в близост / в общността относно начина, по който се
оползотворява икономически обекта на наследството;
Динамика на годишния оборот през последните три години;
Оценка на атрактивността на обекта на наследството и близката зона;

(2) Включващите социални ценности:
 заети
работни
места
от
лица
с
адресна
референтното/референтната населено място/зона;
 заети работни места от младежи и жени;
 работни места, създадени индиректно;

регистрация

в

(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 заобикалящата околна среда:
 кампаниите за промотиране, в които е участвала фирмата;
 допълнителни мерки освен тези, наложени от закона, за прилагане от
фирмата;
Културното наследство
(1) Директно взаимодействие с наследството
 Степен на задоволство на крайните потребители (end-user);
 Курсове, информационни събития и др., в които фирмата е участвала;
 Брой конкретни сътрудничества в ценностната верига;
 Брой случаи на вандализъм, кражби и др. за обекта на наследството;
 Брой реклами на/в близост до обекта на наследството;
 Директни инвестиции за обекта на наследството;
 Директно промотиране на обекта на наследството, индивидуално или в
сътрудничество с други заинтересовани страни;
 Статии / интервюта в местната, регионална или национална преса;
 Мнението на жителите в близост / в общността относно начина, по който се
оползотворява икономически обекта на наследството;
 Динамика на годишния оборот през последните три години;
 Оценка на атрактивността на обекта на наследството и близката зона;
(2) Включващите социални ценности:
 заети
работни
места
от
лица
с
адресна
референтното/референтната населено място/зона;
 заети работни места от младежи и жени;
 работни места, създадени индиректно;

регистрация

в

(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;
Референтната стойност на показателите ще има предвид приемливото ниво на
влияние върху наследството.
тази система може да обхване елементи за проследяване на социалноикономическото състояние на съседната зона на обекта на наследството и на
местната общност в един последващ етап, който зависи от нейния успех.
По отношение на мнението на бизнес средата относно елементите, които би трябвало
да бъдат оценени по приоритет чрез системата за оценка на степента на устойчивото
оползотворяване на наследството, това са инициативите със социален характер и
опазване на заобикалящата околна среда / местното развитие. В подобна степен
са оценени и другите два елемента, съответно взаимодействието им директно с
наследството и икономическото развитие, така че да може да се направят
изводите, че системата за оценка основана на тези четири предложени елемента
може да бъде задълбочена по този начин.
Необходими външни ресурси

Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

Говорители от страна на заинтересованите страни - stakeholderите;
Експертиза от страна на местните заинтересовани страни stakeholder-и, в задълбочаването на предложените показатели,
така че да отговарят на местната специфика;
Година 1: подготовка на системата за изпълнение на местно
ниво;
Година 2 - 5: прилагането на рамката за оценка на степента, в
която бизнес средата оползотворява устойчиво наследството
веднъж годишно или на две години, обмен на добри практики
между субектите/органите за изпълнение;
Мярката се свързва с I.3.2.

I.3.2. Окуражаване на заинтересованите фирми да публикуват годишен доклад –
инициативи, проекти, ползи, установени рискове в осъществяваната икономическа

дейност за/чрез културното или природно наследство. Тази дейност може да бъде
свързано с предложение I.3.1.
Докладът може да стане декларация за ангажимент за устойчиво оползотворяване на
наследството, инструмент за комуникация с инвеститорите, сътрудниците и
ценностна верига (LVS).
Толкова време колкото докладът не е наложен от националните/над-националните
регламенти/правила, не може да има друг освен препоръчителен характер.
Необходими външни ресурси
Планиране във времето
Свързаност с други проекти /
дейности

Година 1 - 5: промотирането на ползите да се редактира и
публикува доклада;
Мярката се свързва с I.3.1.

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.
Всички тези четири мерки за подкрепа за повишаване на мениджърския капацитет на
бизнес средата, съответно създаване на една услуга за подкрепа в бизнеса на
основно ниво, обучения на фирмите за повишаване на квалификацията, адаптирани
към бизнесите, които оползотворяват обекта на наследството, взаимно информиране
на заинтересованите страни – местна общност, власти, управителите и
собствениците, крайни потребители, както и използването на информационни и
комуникационни технологии са по еднакъв начин оценени от бизнес средата като
ефективни и ценни.
Проекти и дейности за изпълнение
II.1.1. Подкрепа на предприятията за приемане и преминаване към поприятелска/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/органите 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.
Услугата за първична подкрепа може да включва три типа дейности:
1. Дейности за информиране, в съответствие с проекта I.1.1. Тази дейност
предполага развитието на една информационна, законодателна, техническа, за
финансиране и др., база в сътрудничество със заинтересованите местни страни stakeholder-ите и с помощта на реализираните инструменти в рамките на настоящия
проект. Дейността за информиране няма да бъде генерираща нетни доходи.
2. Дейностите за взаимодействие, сътрудничество, съвместни постъпки и др. със
заинтересованите страни - stakeholder-ите и специфичната ценностна верига (LVS), в
поддържането на една качествена първична услуга и осигуряване на signpostig за найадекватните източници на задълбочени услуги.
3. Дейности за обучение, които включват предложените от проекта мерки II.1.2.
В зависимост от спецификата на зоната, от характеристиките на субекта/органа за
изпълнение, от местния контекст, един субект/орган за изпълнение може да развие
услуги за подкрепа за единия или двата типа наследството, за един или повече
икономически сектора. Също така, може да предостави трансгранична помощ,
съответно информация и насочване за заявилите интерес от другата страна на
границата.
Необходими външни ресурси

Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

Експертиза от страна на местните заинтересовани страни stakeholder-и
LB и B1
Година 1: свързаност с местните заинтересовани страни stakeholder-и и дефиниране на услугата за подкрепа,
определение на механизма за signposting, промотиране на
услугата;
Година 2 - 5: доставка на услугата за подкрепа на фирмите,
обучение чрез прилагане като такова или адаптирано на
моделите за обучение, развити в рамките на проекта;
Свързаност с мярка I.1.1., II.1.2.

II.1.2. Обучението на бизнес средата по предприемачески умения, адаптирани
към спецификата на устойчивото оползотворяване на наследството, адресирано
към заинтересованите фирми да се развиват - 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/органите за изпълнение и на други
заинтересовани субекти, възможността да предложат това обучение на фирмите от
граничната румънско-българска зона с 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 (timelose).
 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 икономическата
си дейност, съответно по-приятелски спрямо културното и природно наследство. Те
ще бъдат общи и релевантни за румънско - българската бизнес среда.
Curriculum-ът може да бъде включен в други предприемачески курсове или прилаган
индивидуално, ще може да бъде взет изцяло или на модули. Също така, общ подход,
може да бъде прилаган за икономически сектор или диференциран за културното
наследство или за природното наследство.
Допълнително, са необходими обучения на служителите на фирмите, които си
основават дейността на природното или културното наследство, в сферите, в които да
си разширят основата на техническите и научни познания, релевантни за обекта на
наследството, и по-доброто свързване на опита и познанията им с необходимата
компетентност на едно устойчиво оползотворяване, опазване и съхранение на
наследството, едно съществено промотиране и с единни послания, както и едно
качествено взаимодействие с крайните ползватели.
Необходими външни ресурси

Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

В случая, в който се желае адаптирането на модулите към
местната специфика, ще бъде осигурена експертиза в дизайна и
доставката на предприемаческо обучение;
An 1: промотирането на възможности за обучение;
An 2 - 5: обучение чрез прилагането като такова или адаптирано
на моделите за обучение, развити в рамките на проекта
Мярка, която е част от предложените дейности чрез II.1.1.

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 пазара, 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;
Необходими външни ресурси
Планиране във времето
Свързаност с други проекти /
дейности

Година 1- 5: промотиране и стимулиране чрез уебсайта на
проекта;
Тази мярка ще се свърже с мярка III.2.1.

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.

Разбира се запазването над всичко на обектите за съхранение на наследството както
материално, така и нематериално остава като фиксиран елемент във всеки устойчив
и справедлив подход.
Предложенията за устойчивото оползотворяване на наследството чрез въвеждане на
социални вкючващи мерки, генериране на нови бизнеси и промотиране на опазването
на околната среда са различнo оценени от фирмите от Румъния и България.
Социалните включващи мерки, които имат предвид и благосъстоянието на местната и
съседните общности като широко оценена инициатива най-вече в Румъния, а
генерирането на нови бизнеси чрез стимулиране на нови бизнеси свързани с
наследството или сътрудничеството със съществуващи вече бизнеси е едно ефикасно
предложение както за фирмите от Румъния, така и за тези от България. Спрямо тези
алтернативните икономически модели, като кръговата икономика, социалната
икономика и др. показват интересите най-вече на фирмите от Румъния.
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. Преминаването към Стратегия за устойчиво
развитие на ниво предприятие е неизбежно, промотирано е на световно ниво по
системен и динамичен начин, но времевия хоризонт, в който ще се генерира тази
практика е неясен. Дори и в развитите западни страни правителствата са в началото
да поемат по-решителна роля в развитието на едни по-устойчиви икономически
дейности.
Алтернативните методи на подход към икономическите дейности са представени в
наръчниците относно икономическите концепции heritage-friendly, които ще бъдат
създадени като инструменти за изпълнение на Стратегията.
Необходими външни ресурси

Външни експерти, в случая, в който има намерение
промотирането на задълбочаването на един или повече
алтернативни метода на подход към икономическите дейности;

Планиране във времето
Свързаност с други проекти /
дейности

An 1 – 5: промотиране на концепциите;
Чрез свързване с дейностите I.1.1.

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 миниклъстери 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.
Дейностите на тези групи ще се концентрират върху подкрепата за цялата
група от членове, като реклама и дейности по взаимно съгласие и съвместни
такива, промотиране и умножаване на добрия опит, обучение или дори
съвместни проекти за инвестиции. Една съвместна марка за тези миниклъстери ще осигури видимост както за наследството, така и за
инициативата.
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.

Необходими външни ресурси
Планиране във времето
Свързаност с други проекти /
дейности

Експерти в клъстерите;
An 1 – 5: промотиране на концепциите;
Тази мярка може да се свържи с проект II.3.1. и с дейност I.1.1.

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 промяна на рефлексите за потребление и въздействие върху околната
среда, като:
Общо прилагане за четирите сектора:
 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).
Инициативите адресирани към крайните потребители могат да включват кампании за
осъзнаване на потребителите на нуждата от опазване на околната среда и на
конкретни дейности за прилагане, които включват:
 Изпратени послания в контекста на комуникацията между фирмите и
крайните им потребители (на опаковки, документи за туристите, билети,
сайтове и социални мрежи, в седалищата на фирмите или на строителните
площадки и др.) – така че потребителят да има нуждата да запази посланието
до изтичане на съответния документи и да има повод да го прочете и
препрочита.
 Съвместни дейности заедно със заинтересованите страни - stakeholder-ите и,
според случая, агенциите за опазване на околната среда / регионалната
инспекция по околната среда, властите отговарящи за водните басейни, НПОта занимаващи се с околната среда, субекти за събиране/рециклиране –
повторна употреба на отпадъци пилотни дейности за събиране –
рециклиране – повторна употреба на отпадъците и широкото промотиране на
резултатите за повторение или като пример за добра практика. За да
направят дейностите по-атрактивни, те могат да включват директни дейности
свързани с обекта/обектите на наследството, демонстрации относно
резултатите
от
рециклирането,
конкурси.
Колкото
по-близо
до
обекта/обектите на наследството ще бъдат организирани дейности, толкова
влиянието им ще бъде по-тясно свързано с нуждите за опазване на обекта
/обектите на наследството.
Съществува разнообразие от мерки и инициативи, от местни до трансгранични, чрез
които може да се изрази това предложение във връзка с крайните ползватели,

допълнително спрямо предходните предложения, включително на нивото на всеки
икономически сектор:
Туризъм и свързани дейности:
 Директно участие на туристите, посетителите или клиентите в усилията за
ограничаване на ефектите от замърсяването на обекта / обектите на
наследството, чрез демонстративни дейности за ефектите от замърсяването
върху наследството - с малки размери, с или без с други субекти;
 Директно участие в дейности / проекти за намаляване на замърсяването
независимо от инициатора, и които имат в съдържанието обект / обекти на
наследството.
Земеделие-пасища-риболов-горско стопанство:
 Хранителните продукти получени в следствие на тези дейности или горски
продукти: участие на директните потребители, с подкрепата на
търговците/посредниците, или на търговците/посредниците в, дейности /
проекти, които да покажат връзката между определени характеристики на
продуктите, от всякакво естество, и усилията, които полага фирмата за
осигуряването на опазването на прилежащата околна среда на обекта на
наследството.
 Секторът за риболов може да включва послания за третирането на рибите без
икономическа стойност след влизане на действащото в момента национално
законодателство за транспониране на Регламент (ЕС) nr. 1380/2013 относно
Съвместната политика в сферата на рибарството.
 Приемане на политика за използване на възобновяеми ресурси – риби,
храсти, земеделски растения, които да имат предвид капацитета на
екосистемата да си поддържа нивото на регенериране във времето.
Архитектура-благоустройство-строителство:
 Участие на крайните потребители в частните строителни работи или на
населението, което ще използва, накрая, публичните работи, които имат за
цел или се намират в близост до обекта / обектите на наследството могат да
реализират чрез допълнителни дейности спрямо стриктните изисквания на
законодателството, действащото в момента, при поискване от страна на
бенефициентите или в сътрудничество с тях, в ситуацията, в която
инициативата е на архитектите или на строителните фирми.
Възобновяема енергия:
 Проблемът с отпадъците е временен, по време на работите за изпълнение,
т.е. незначителен. Дейностите за този сектор могат са бъдат осъзнаване
относно начина, по който енергията от възобновяемите източници е въведена
и употребена чрез националната енергийна система или за ефектите от
вятърните генератори, разположени както в българската гранична, така и в
румънската, върху обкръжаващата околна среда, включително възможните
полезни ефекти върху културите царевица или соя64.
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Необходими външни ресурси

Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

Говорители на публичните събития, експерти в рамките на
местните власти за опазване на околната среда в Румъния и
регионалните власти за опазване на околната среда в България;
Фондове за финансиране на информационни кампании
(правителствени фондове определени за дейности за опазване
на околната среда, компоненти за информиране-осъзнаваневъзпитание);
Година 1: свързаност с местните власти за опазване на околната
среда в Румъния и
регионалните власти за опазване на
околната среда в България, иницииране на проекти за
информиране-възпитание на бизнес средата (в партньорство с
властите за опазване на околната среда и/или НПО-та за
околната среда/за култура);
An 2 – 5: промотиране на концерти, иницииране на проекти за
информиране-възпитание на бизнес средата (в партньорство с
властите за опазване на околната среда и/или НПО-та за
околната среда/за култура), изпълнение на проекти за
информиране-възпитание;
-

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, начин65, а посланията трябва да
мобилизират местното съзнание, най-малко, разбирането и подкрепата за устойчиво
опазване, съхранение и използване на наследството.
Тази мярка да бъде проверена по отношение на евентуалните юридически
ограничения за ползване на имиджа на един обект на наследството с частна цел,
съответно прилагането на обекта на наследството към дейността на една фирма.
Допълнително, едновременно с преминаването към устойчиво оползотворяване на
наследството и, по този начин, към неконвенционален подход на бизнес свързан с
наследството, предприятията могат да си преразгледат декларациите за мисии и
ценности чрез включването на гледните точки и нуждите на крайните потребители
(end-user), местната общност и заинтересованите страни - stakeholder-ите,
значението на наследството за предприятието, за предприятието като елемент на
една ценностна верига, поддържането на автентичността, качеството и
целостта/интегритета на обекта на наследството и др.
Тази мярка има капацитета да добави стойност към 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, свързано с икономическите дейности, може да стане
инструмент за местно или регионално икономическо развитие.
Наблюдението на ефектите и влиянието на тази мярка върху крайните потребители, в
рамките на дейностите за наблюдение на удовлетворението им чрез дейности и
периодично анкетиране – интервюта, онлайн, по телефона и др. води до промяна на
опциите за комуникация свързана с имиджа и марката в зависимост от резултатите от
наблюдението.
Мярка II.2.3 е подходяща по специален начин за туристическите дейности, агрохранителните, риболова или горското стопанство, които оползотворяват по директен
начин, постоянно и дългосрочно обектите на наследството.
Необходими външни ресурси
Планиране във времето
Свързаност с други проекти /
дейности

Година 1 – 5: промотиране на концерти;
-

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 обекта/обектите на
наследството.
Тези мерки могат да бъдат предложени в контекста на едно сътрудничество с
местните публични власти, които са единствените, които могат да създадат стимули
за бизнес средата.
Необходими външни ресурси
Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

Година 1 – 5: промотирането на концепциите, свързаност с
властите, които имат право да създадат подобни програми за
стимулиране;
-

Цел II.3. Мерки за съхраняване на автентичността,
целостта/интегритета на културното и природно наследство

качеството

и

Бизнес средата от Румъния и България, но и заинтересованите страни – stakeholderите, оценяват като най-подходящи мерки за запазване на автентичността, качеството
и целостта на културното и природно наследство, участието в промотирането на
понятията „местно“, „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/интегритета 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.
Многобройни са мерките, които могат да промотират и утвърдят връзката между
наследството и предприятията, които го оползотворяват и местните общности:




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. Тази дейност може да бъде инициирана в частност от
местните публични власти, като отговор на исканията на бизнес средата.
Ефектите на един подобен „местен” подход се усещат средносрочно на
местно ниво с ускорена динамика на свързаните икономически дейности с
наследството, а чрез това свързване се консолидира значението на
наследството за местната общност и начина, по който се дефинира то
свързано с наследството.
Стимулиране на хората в третата възраст (пенсионери, майстори и др.) да
участват в осигуряването на конотацията „местен” 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 трудa, 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). Понятието „автентичен
местен” ще бъде развито, документирано и промотирано от компетентни, в
този смисъл, лица, на местно/регионално ниво. Тази дейност може да бъде
предложена и мобилизирана от местните публични власти, като отговор на
исканията на бизнес средата; сътрудничеството може да се реализира както



при организиране на работилниците, така и при вземане и осигуряване на
търговията с така получените продукти / услуги.
Създаване на местни групи за оползотворяване и използване на
традиционните познания, легендите, традиционните практики асоциирани
към обичаите в оползотворения обект на наследството – възстановяване на
естествените връзки между наследството и практиките от живота на местната
общност. Иницииране на местни събития, които да обединят тези групи с
местната общност сама по себе си, със заинтересованите страни stakeholder-ите, и които да легитимират дейността на групите. Участието на
различни субекти – заинтересовани страни ще бъде добре дошло.
Присъствието на основните местни актьори – местни публични власти и
директни заинтересовани страни - stakeholder-и от обектите на наследството
– е необходимo за осигуряване на законовата рамка за организиране и
спазване на интересите и наложените правила. Проследяването и
санкционирането на продажбата на сувенири без връзка с обекта на
наследството.

Подходът по икономически сектори може да адаптира тези предложения към
спецификата на съответните сектори:
Туризъм:
 Събития: културното наследство - събития исторически reenactement
свързани с обекта на културното наследство, културно и природно
наследство: събития, които залагат на характеристики, които отделят обекта
на наследството от други подобни. Събитията водят посетители и местни на
мястото на осъществяване, а приходите се регистрират за много типове
бизнес както преди осъществяването, така и по време (организатори на
събития, advertising, издателства и печатници, медии, хотели и ресторанти,
производители на сувенири, търговци, транспортни фирми, екскурзоводи и
преводачи и др.
 Производство на тематични сувенири свързани с обекта на наследството.
Сувенирите са адаптирани към типа турист – еднодневно посещение или
няколкодневно такова.
Земеделие, пасища, риболов, горско стопанство:
 Създаване и промотиране на късите вериги за агро-хранителна доставка,
които могат да бъдат създадени и финансирани в двете държави чрез
Националната Програма за Развитие на селските райони 2014-2020.
Архитектура, благоустройство, строителство:
 Сътрудничеството с местни строителни фирми, за поддръжка и поправка,
специфични услуги.
 Идентифициране и сътрудничеството с местни занаятчии/майстори за
реабилитиране/реконструкция на историческите сгради, използване на
местните компетентност и уменията на разположение – лицензирани
занаятчийски работилници, художествени училища за народно творчество
или художествени факултети и др.



Сътрудничество с лицензирани местни експерти, познавачи на спецификата,
географията и историята на мястото, обектите на наследството и др. и така,
оползотворяването на местните познания.

Възобновяема енергия:
 Сътрудничество с местни строителни фирми, за поддръжка и поправка,
специфични услуги като проследяване във времето на ефектите върху
околната среда.
Необходими външни ресурси
Планиране във времето
Свързаност с други проекти /
дейности

Година 1 – 5: промотирането на концепциите, свързаност с
власти, които имат право да създават предложените програми;
Тази мярка се намира във взаимозависимост с предложенията
I.2.1., I.2.2. и I.2.3.

II.3.2. Инвестиционни проекти:
 Мерки за намаляване на природните рискове от деградиране или
разрушаване на обектите на наследството поради икономическите дейности
– инвестиции в опазването и съхранението на културното наследство,
инвестиции в опазването и съхранението на природното наследство,
публични и публично-частни.
 Мерки за намаляване на антропичните (причинени от човека) и
технологични рискове с потенциал за деградиране и разрушаване: пожари,
замърсявания чрез отпадъци, замърсяване почва – вода, вандализъм,
кражби.
Тези мерки са инициирани, предимно от собствениците или управителите,
включително временните управители на обектите на наследството, независимо дали
са публични или частни. За да бъде чута, бизнес средата може да инициира
предложения за инвестиции към тях и да поддържа необходимостта им чрез лобистки
дейности или чрез директно участие в инвестиционния проект чрез публично – частно
или частно – частно партньорство. Също така, може да участва в осигуряването на
местна стратегическа рамка за този тип инвестиционни проекти, чрез участие в
консултациите върху местните стратегии за интегрирано развитие или за
инвестиционните планове, консултации за индивидуални проекти, наложени от
закона или от програмите за финансиране.
Необходими външни ресурси
Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

Година 1 – 5: промотирането на инвестициите чрез свързаност с
властите, които имат право да предлагат инфраструктурни
проекти;
-

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 и 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 според стабилизиране
на връзките между спецификата и населеното място/съответната зона.
Архитектура, благоустройство, 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.
Необходими външни ресурси
Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

Година 1 – 5: промотирането на предложенията чрез свързаност
с бизнес средата, властите, които имат право, заинтересованите
страни - stakeholder-ите, частните собственици на обекта на
наследството;
Мярката се свързва с предложенията I.1.1., II.2.2., II.3.1.

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 ефективно 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 кой и как се възползва от икономическа, социално-културна и
психологическа гледна точка.
Най-реалистичните мерки за по-активно участие на бизнес средата в процеса на
вземане на решения относно наследството са оценени от бизнес средата и
заинтересованите страни – stakeholder-ите като реализиране на консенсус между
заинтересованите страни - други предприятия, с местната общност, власти,
управителите и собствениците, крайни потребители и др. и включване в
местните и регионални стратегии на социално - икономическите мерки свързани
с развитието на наследството.
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.
Като се има предвид разширеното значение, което има понастоящем наследството, с
комплексните проблеми, с които се сблъсква и нуждите от устойчиво
оползотворяване в туристически дейности или от друго естество, наследството
трябва да се управлява и обгрижва, което предполага вземането на решения относно
какво може да се промени или какво трябва да се запази като такова. 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.
Тази цел може да бъде постигната чрез активно и постоянно изпълнение на
приоритет I. Приемане от страна на бизнес средата от района на румънско -

българската гранична зона на едно проактивно поведение спрямо културното и
природно наследство чрез повторното тълкуване на значението му, което ще
създаде, в началото, рамка за диалог, разбиране и сътрудничество, което с времето
ще осигури необходимия консенсус за създаване на синергии между участващите
актьори за оползотворяване на наследството в полза на местната общност и на самото
наследство.
Необходими външни ресурси
Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

Говорители на публични събития;
Година 1: свързаността със заинтересованите страни stakeholder-ите, с местните или регионални публични власти;
Година 2 – 5: промотиране на концепциите, промотиране на
случаите на участие на бизнес средата;
Във връзка с дейностите I.1.1. и I.1.2.
Построяването на консенсуса се намира в директната връзка с
добро функциониране на информационната платформа, за
комуникация и обмен – мярка III.2.1.

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).
Също така, бизнес средата може да направи конкретни предложения и оценка, които
да бъдат (или не) взети предвид в изработването на Стратегиите, в предварителния
етап на оценка на нуждите и надеждите на общността на едно населено място /
регион, в което/който могат да се организират дейности за събиране на предложения
и оценки чрез анкети. В случая, в който не се осъществява този етап, бизнес средата
може да изпрати по собствена инициатива предложенията към властта, която следва
да изработи стратегията.
Тази дейност предполага, че бизнес средата е атрактивна в сравнение с местните или
регионални власти, а информираността и участието могат да се улеснят чрез

търговско промишлените камери, на професионалните организации или на
организациите на работодателите или на други субекти, които да функционират като
интерфейс с бизнес средата и властите.
Необходими външни ресурси

Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

Говорители на публични събития, в които може да се включи
темата „Местна/регионална стратегия”, включително с
представянето им;
Година 1: свързаността със заинтересованите страни stakeholder-ите, с местните или регионални публични власти;
Година 2 – 5: промотиране на концепциите, промотиране
случаите на участие на бизнес средата;
Във връзка с дейностите I.1.1., I.1.2. и III.2.1.

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
Подходът чрез сътрудничество в рамките на ценностната верига има нужда от
промени на организационната култура и на индивидуалното и колективно поведение
относно участието в много-партньорски инициативи/проекти. В същото време
позволява координиране на усилията, доверие и синергия между ресурси и
програмите на участниците, и консултиране. Дългосрочно, позволява интегриране на
регламентите и инструментите за работа с наследството, включително създаване на
съвместни или допълнителни такива.
Този подход чрез сътрудничество е приложим по специално в сферата на
наследството, благодарение на актуалното възприемане на наследството като обект
на общността, с капацитет да осигури устойчивостта му.
Сътрудничеството между всяка една от заинтересованите страни трябва да бъде
стимулирано, в този случай бизнес средата, чрез формални или неформални методи.
Неформалните методи се доказват по-благоприятни, основават се на по-добро
намерение спрямо наследството и не се добавят административни или договорни
ограничения.
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 ще я промотира, на консенсуса, който може да се изгради, както и създаване
на предпоставки за съвместни инициативи и проекти.
Тази цел може да бъде постигната чрез активното и постоянно изпълнение на
приоритетите и на проектите III.1.1. и III.1.2. Платформата трябва да бъде разбирана
като рамка, която може да или не взема формата на едно юридическо лице, от типа
на асоциациите или клъстерите, като крайния резултат е основен за
сътрудничеството. Като всеки между-дисциплинарен процес, който обединява
видимо противоположните интереси, най-малкото на заинтересованите страни stakeholder-ите и на местната общност, от една страна, и на бизнес средата от друга
страна, е необходимо стимулирането и подкрепата му с упоритост през годините
необходими за промяна на манталитета и подходa от страна на бизнес средата към
конкретните мерки за устойчиво оползотворяване на наследството. Най-търсените
субекти, които да стимулират този процес са организациите, които не се
позиционират като нито една от очевидните страни, и развиват дейност в сферата на
устойчивото развитие и имат достъп до всички институционални или икономически
специфични актьори. Също така, типът дейност им позволява естественото
интегриране на предложените дейности чрез Стратегията в текущата дейност, в
същото време имат капацитета да се адресират към бизнес средата и необходимите
ресурси. В начало бяха предложени за тази роля регионалните търговско
промишлени камери от Румъния и България или асоциациите на бизнесмени. В
степента, в която процесът се развива, а част от целите на Стратегията ще бъдат
постигнати, възможно е и може би, тази роля ще бъде поета от друг тип организация,
или от страна на местната общност, или от страна на заинтересованите страни stakeholder-ите, а в случая, в който ще бъдат създадени клъстери определени от
един обект на наследството или за устойчивото оползотворяване на наследството,
субектите за управление на тези клъстери ще бъдат най-уполномощените субекти,

които да продължат процеса на обединение на всички актьорите, принадлежащи на
наследството и да стимулират функционирането на платформата за комуникация и
разпределяне на добрите практики, уроците и др. от страна на бизнес средата –
in extenso на всички заинтересовани страни.
Развитието на тази платформа има нужда от време, енергия и организационен
капацитет, а подходът ѝ ще бъде на етапи, така че след всеки етап да резултатите да
имат време да се консолидират и да създадат предпоставките за следващия етап.
Първият предложен етап е предложението за развитие на виртуална платформа за
комуникация.
Създаването на една виртуална платформа, която има в основата си уебсайта на
проекта, ще позволи използването на максимален капацитет на съществуващите
ресурси, които произтичат от дисциплини и различни сектори, идентифицирането на
основните проблеми, достъп до документи за качество, благодарение на излагането.
Виртуалната платформа може да включва следната част:
 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.
Виртуалната платформа може да бъде развита на основата на сайта на проекта „A
heritage-friendly cross-border economy in Румъния and България”, първоначално с
всички икономически сектори, които са предмет на проекта, и в процеса на
събуждане на интереса на бизнес средата и участието му, специализирането на
информацията да бъде по икономически сектори, или за двата типа наследство –
културно или природно.
Бизнес средата счита, че една подобна платформа за комуникация трябва, на първо
място, да й позволи достъп до релевантна информация и да комуникира по интернет,
също така да представлява една фокусна точка насочена към устойчиво
оползотворяване на културното и природно наследство. Заинтересованите страни stakeholder-ите считат, че, също така, е необходим един съвместен източник за

информиране и за комуникация с тема оползотворяване на наследството. В
структурирането на една ефикасна платформа, която да доведе до очакваните
ефекти, ще се вземат предвид като важни за бизнес средата и информацията или
офертите за технологии и иновации за устойчиво оползотворяване на наследството, а
както за бизнес средата, така и за заинтересованите страни - stakeholder-ите,
информация за възможните проекти и търсене на партньори за проекти с много
партньори.
Необходими външни ресурси
Планиране във времето

Свързаност с други проекти /
дейности

Година 1 - 5: промотиране на концепциите, развитието и
промотиране на виртуалната платформа, свързаност със
заинтересованите страни - stakeholder-итеi, с местни или
регионални публични власти ;
Във връзка с дейностите I.1.1., I.1.2. и проектите III.1.1. и
III.1.2.

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 успехът на дейностите
на fund-raising зависят от прозрачността и от поемането на добре дефинирани
роли от страна на даряващите/допринасящите.
Тази мярка ще бъде изпълнена чрез промотирането и като алтернативен източник за
финансиране в рамките на събития с тема достъп до финансиране (семинари,
изложения). Успешните истории имат капацитет да стимулират участието на фирмите
в подобни партньорски договорки и ще бъдат промотирани в момента, в който могат
да възникнат. Когато повечето успешни истории са местни или най-малкото от района
на румънско - българската гранична зона, с това ще имат по-голяма правдоподобност
и така по-голямо.
Необходими външни ресурси
Планиране във времето
Свързаност с други проекти /
дейности

Външни говорители на тези за fund-rising;
Година 1 – 5: промотиране на концепциите;
Във връзка с предложенията I.1.1, II.1.1, II.2.2., II.3.1., II.3.3.

VI. 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 добавя
комплексност, благодарение на процеса за изпълнение, който включва усилието на
субектите за изпълнението/прилагането и, на местните партньори и на капацитета на
бизнес средата да възприема изпратените послания, разположението 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.
Стратегията е така предложена, че основните й мерки за изпълнение да могат да
бъдат лесно интегрирани в собствената дейност на субектите/органите за
изпълнение, да имат нужда от минимални ресурси, а реализирането им да доведе до
добавяне на допълнителна стойност. Свързаността, инициирането и обособяването на
едно партньорство с оглед на изпълнението на Стратегията ще се реализират в
контекста на участието на търговско промишлените камери, както и на бизнес
асоциациите, в различни местни и трансгранични дейности, в комитети за местно
развитие и др. чрез които те, от една страна, допринасят за усилието за развитие, а
от друга страна, да поддържат връзки, които могат да бъдат полезни и релевантни за
настоящата Стратегия.
1. Процесът на изпълнение на Стратегията
Към изпълнението на Стратегията трябва да се подходи като процес и предполага
повече фази:
1.1. Фаза за иницииране и подготовка на изпълнението на Стратегията;


Анализът на партньорската рамка за изпълнение, мобилизиране на партньорите
и заинтересованите страни, приемане на начина на работа и, ако се приема в
този етап, подписването на споразумение за партньорство за изпълнението на
Стратегията, с поемане ролята, задълженията и правата, сроковете и др.
Промотирането на споразумението за партньорство като основа за
изпълнението на Стратегията.





Анализ на приоритетните проекти, на критериите за започване и в последствие
на реда на започване, анализ на страните, които участват, a отговорниците на
проекти, на необходимите ресурси, на базата на идентифицираните справки на
проекта, анализ и свързване на проектите, оцененото влияние.
Анализът и адаптирането, ако е случая, на многогодишния план за действие на
трансгранично ниво, изработен в рамките на проекта и приемане на план за
първата година на изпълнение. Планирането на изброените дейности преди
това ще се реализират в края на годината, за годината, която следва.

1.2. Фаза за прилагане на Стратегията;









Изработване на работни планове за изпълнение на приоритетните дейности, в
определения ритъм чрез годишния и много годишния план за действие и на
основата на подробната информация за всеки проект/всяка дейност отчасти,
включително оценка на необходимите ресурси.
Развитието на проектите / приоритетните дейности на трансгранично и/или
местно ниво, осигуряване на необходимите ресурси и мобилизиране и
подкрепа на трети страни в развитието на собствените проекти.
Изпълнението на проектите, оценка на резултатите и влиянието на местно и
над-местно ниво.
Събиране на данни и обобщаване на информацията относно напредъка в
изпълнението на Стратегията, анализ на ритъма и ефектите от изпълнението
на Стратегията. Изводите от тази дейност ще посочат степента, в която
данните за влизане на Стратегията са променени, ако бизнес средата е
направила значителен напредък, ако са възникнали възможности и нови
заплахи, които трябва да се имат предвид, а в тези случаи ще са в основата на
преразглеждането на Стратегията.
Преразглеждането на Стратегията, ако е необходимо.
За комуникация и реклама на Стратегията и напредъка на изпълнението
Стратегията.

1.3. Осигуряване на необходимите ресурси за управлението на Стратегията и
изпълнението на проектите или дейностите за развитие






Координиране на изпълнението на предложените проекти или дейности чрез
Стратегията с годишните, текущи, свързани дейности на субектите/органите
за изпълнение и наслагване с оглед на намаляване на необходимите ресурси.
Целта на това координиране е да се избягва безцелното използване на
ресурсите, двойното финансиране и осигуряване на оптимална връзка между
всички инициативи и задълженията на субектите/органите за изпълнение.
Свързване на компоненти за промотиране на концепции, на връзки и на
сътрудничество актьорите на културното или природно наследство с компонент
на собствена свързаност на местно или трансгранични ниво, на
субектите/органите за изпълнение.
Източниците на изпълнение на проектите или дейностите могат да бъдат: (1)
национални и местни публични безвъзмездни фондове за проекти за
информиране и осъзнаване, за създаване на партньорства и промотирането на
иновативни инициативи в подходa за оползотворяване на наследството; (2)



безвъзмездни европейски фондове за проекти среден мащаб, с
продължителност от най-малко две години, за промотиране и тестване на
устойчиво оползотворяване на наследството; (3) частни фондове на ниво на
вътрешни и външни инвеститори.
Развитието на институционния капацитет на партньорството за изпълнение на
Стратегията, многогодишни планове и програми – обучения, оборудване,
системи за управление.

2. Процесът на наблюдение на изпълнението 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.
За повишаване на ефикасността и постигането на целта на дейностите за
наблюдение, се предлага осъществяването на следните дейности:
 Периодичен анализ на регистрирания напредък за достигане на целта на
резултатите на Стратегията и в състоянието и развитието на бизнес средата.
Периодичността ще бъде определена чрез многогодишния план за действие.
 Формулиране на предложения за преразглеждане на Стратегията, като
заместване в списъка на приоритетите, промяна на дейностите на някои
проекти, промени в партньорството и др.).
Местният и трансграничен стратегически план определен от състоянието и
развитието на връзката между бизнес средата и наследството, концепциите и
дейностите му vis-a-vis на наследството и сътрудничеството с другите актьори
и др.:


Събиране на данни и информация относно дейностите на бизнес средата vis-avis на наследството, в рамките на дейностите, проектите, връзките, в които се
подхожда към тематиката на устойчиво оползотворяване на наследството, от
докладите на заинтересованите страни - stakeholder-ите, в рамките на
връзките със заинтересованите страни - stakeholder-итеi или с други
релевантни актьори, докладите на вътрешните отдели на субектите/органите
за изпълнение, други анализи, доклади и релевантни проучвания, годишни



доклади на предприятията, които оползотворяват наследството (Проект I.3.1.),
резултатите от прилагането на системата за оценка на степента, в която бизнес
средата оползотворява устойчиво наследството (Проект I.3.2.). сравняването с
първоначалното стратегическо състояние взето предвид при изработването на
Стратегията. Изводи.
Тази ще бъде реализирана в началото на изпълнението на Стратегията от
субектите/органите за изпълнение, като следва с влизането в сила на
партньорството за Стратегия, един или повече членове да поемат или да
разпределят тази задача със субектите/органите за изпълнение.

Планът на Стратегията за развитие на икономика, опазваща природното и
културно наследство на Румъния и България


Събиране на данни и информация относно напредъка на изпълнението на
многогодишния план за действие, на годишните планове за действие и на ниво
на всеки проект или дейност за изпълнение на Стратегията, като имат като
източници вътрешните доклади на отделите на субектите/органите за
изпълнение, докладите за напредък на проектите в случай на финансиране от
външни източници, взаимодействие и сътрудничество с трети субекти, които
изпълняват релевантни проекти, включени в Стратегията или релевантни за
нея. Преработката на данните и информацията относно стадия на изпълнение
на приоритетните проекти. Изводи и коригиращи мерки, където и ако е
необходимо.

VII. ПАРТНЬОРСТВО ЗА БЛАГОПРИЯТНА
ИКОНОМИКА ЗА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО, РАМКА ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА
КОНЦЕПЦИИТЕ

Европейските и национални принципи за местно развитие препоръчват Стратегията за
цялостно/интрегрирано, устойчиво развитие; местни или национални, секторни или
обобщени стратегиите, на практика независимо от естеството им, да бъдат изпълнени
чрез релевантни партньорства, които да осигурят участието на всички или на колкото
се може повече групи на интерес и инициатива, визирани от съответните Стратегии.
Само така, целите, мерките и проектите за развитие, предложени от Стратегията
могат да отговорят на нуждите и очакванията, могат да улеснят конкретното и
мотивирано участие в изпълнението на Стратегиите, както и да допринесат за
затягане на връзките между различните сегменти на обществото и идентифицирането
им с целия контекст на Стратегията. Директното участие на общността, на групите
на интереси и инициатива, визирани от Стратегията, позволява, също така,
съвместното използване на познанията, опита, собствените
проекти и, така
оползотворяване на потенциала на местните ресурси и създаване на синергия в полза
на развитието.
Стратегията за развитие на икономика, опазваща природните и културни
ресурси на Румъния и България интересува, чрез естеството си само по себе си, не
само от бизнес средата, но и целия спектър от институционални и частни актьори,
които гравитират около културното или природно наследство, което е прилежащо на
цялата трансгранична зона или на една местна – регионална общност, или дори и
само около един обект на специфичното наследство, видимо и признато чрез
влиянието, което има за развитието на една зона.
Устойчивото оползотворяване на наследството предполага подхождане към него от
страна на фирмите чрез разширяване на визията за бизнеса и въвеждане в полето на
действие на местната общност, на заинтересованите страни - stakeholder-ите и
институционалните или частни актьори. Това разширяване на сферата обхваща
бизнеса, който включва директно или индиректно обекта на наследството и има
нужда, от една страна, от промяна на манталитета на участващите бизнесмени, и
преминаване към възприемане на обекта на наследството като колективен обект,
който принадлежи на всички, и спрямо което всички хора имат права и задължения, а
управлението му включва всички. Това ново възприемане определя, най-вероятно,
нуждата от споделяне на нещо от ползите, получени чрез директно или индиректно
оползотворяване на наследството, с „общността”, със заинтересованите страни stakeholder-ите
или
с
други
актьори,
чрез
които
се
осъществява
„оползотворяването”, да премине от оползотворяване изключително по икономическа
линия, към оползотворяване, което интегрира социално включващата проблематика и
компонент за опазване на околната среда. Стратегията за развитие на икономика,
опазваща природните и културни ресурси на Румъния и България има за цел и
предлага неинвазивни и приятелски мерки, които, във времето, да доведат до
необходимите промени във възприятието, манталитета и подхода на бизнеса чрез
партньорство и сътрудничество.

В този контекст на целите за промяна на манталитета на бизнес средата и на подхода
към наследството чрез необходимите партньорство и сътрудничество за едно
устойчиво оползотворяване, Стратегията може да се превърне в модел на
сътрудничество между институционалните и частни актьори, които се конкурират за
изпълнението й по-идеален начин чрез силата на примера й, освен това, чрез
създаване на специфичните и стимулиращи обстоятелства за лансиране на точното
сътрудничество, за предприятията, които участват в оползотворяване на
наследството, независимо от посоката, от която се инициира сътрудничеството,
откъм предприятията или заинтересованите страни - stakeholder-ите или дори от
страна на субекта/органа за изпълнение Стратегията.
Предложеното партньорство за изпълнение на Стратегията е препоръчаното и
доброволно партньорство. Идеалният му състав осигурява представянето на всички
или на колкото се може повече групи на интереси и инициативи, визирани от
Стратегията: субектите за изпълнение, заинтересованите страни - stakeholder-ите и
местната общност, в равновесие с представителите на бизнес средата и на крайните
потребители, най-вече туристите. Този компонент позволява хармонизиране на
интересите, мненията и очакванията относно наследството, свързаността и
допълнителните усилия и собствени проекти, както и взаимното им увеличаване на
потенциала. Освен това, осигурява основен аспект за изпълнение на Стратегията, и
по-точно идентифицирането на членовете на партньорството с Стратегията сама по
себе си, Стратегията води до получаване на резултати и, в средносрочен план, до
визия, с която членовете могат да се идентифицират, която ги представлява и може
да бъде пренесена в собствените цели и резултати. Така, чрез собствените проекти,
членовете на партньорството могат да подкрепят изпълнението на Стратегията,
могат да допълнят или разнообразят средствата за изпълнение, могат да допринесат
фундаментално за постигането на целите.
Партньорството може да допринесе и за увеличаване на усилията за опазване,
съхранение и устойчивото оползотворяване на културното и природно наследство:
участващите активно партньори в изпълнение на една подобна Стратегия стават
най-важните поддръжници на автентичността, целостта/интегритета и качеството на
наследството, на законовите дейности.
Поканата на местната преса, на местните blogger-и, социалните мрежи
концентрирани върху промотирането на трансграничната зона ще осигури
прозрачност и видимост на усилията за изпълнение на Стратегията, за
инициативите и проектите, подкрепа на населението и на трети страни, като
финансови институции, неучастващото емоционално или професионално гражданско
общество в опазването, съхранението и оползотворяването на природното и културно
наследство и др.

Партньорството инициирано на трансгранично, регионално или местно, ниво, има
същата цел и по-точно изпълнение на Стратегия за развитие на икономика,
опазваща природното и културно наследство на Румъния и България. Създаването
на партньорството е процес, който изисква постоянство и дипломатичност, търпение
в средносрочен план за успех, като Стратегията не е наложена от националните
или международни регламенти, нито от приоритети за развитие, от които зависи
запазването на една общност.
Периодът на изработване на Стратегията, е поставил основата на това
партньорство, чрез самия подход към нея: покана и участие на потенциалните
членове за определянето на рамката за развитие на Стратегията, в оценката и
изменението на визията, целите, микса от проекти, така че те да го представят. Този
подход позволява, от една страна, осъзнаване от потенциалните членове на
партньорството на инициативите сами по себе си, вземане на позиция спрямо
инициативата, директно участие или игнорирането й, като е важен договора с
инициаторите и идеята за една Стратегията, която да промени подходa от страна на
бизнес средата към културното или природно наследство.
В етапа на изпълнение, партньорството може да се коагулира и консолидира
постепенно чрез поемане на традиционната роля на едно партньорство за развитие:
 Анализира, одобрява, променя или допълва според случая, докладите за
наблюдение на напредъка на изпълнение на Стратегията, в изпълнение на
приоритетните проекти.
 Анализира и решава предложенията за преразглеждане на Стратегията и
степента на приоритетност на проектите, които се намират или предложени за
изпълнение.
 Предлага и си поставя за цел Стратегията да постигне приоритетните цели за
развитие определени от Стратегията;
 Анализира и решава за ориентировъчното планиране на мерките или
приоритетните проекти за развитие.
Също така, с оглед на коагулиране на партньорството, членовете му могат да
участват в организирането, съ-организирането или осъществяване на мерките за
изпълнение – на проекти и дейности.
Към функционирането на партньорството може да бъде подходено постепенно, когато
то се конкретизира и включва. От едно партньорство от типа ядро, формирано по
време на изпълнението на настоящия проект, в етапа на пилотното изпълнение в
окръг Констанца, Румъния, и област Добрич, България, впоследствие на
трансгранично ниво, евентуално това партньорство може да се разшири чрез
разширяване на ядрото чрез актуализиране и попълване на структурата и
първоначалните компоненти, така че разнообразието на членовете, релевантността
им, познанията и опита използвани съвместно за изпълнение на Стратегията да
станат пълни.

За осигуряване на една прозрачна рамка за институционно сътрудничество в рамките
на партньорството, разширяването на ядрото може да стане чрез организиране на
дейност отворена за всички заинтересовани субекти и в една рамка, добре обособена
от критерии за достъп до партньорството, като нивото на представителност на местно
ниво, времето, в което са се занимавали със съответната дейност, мотивацията за
участие в партньорството, осъществените дейности в контекста на изпълнение на
Стратегията.
Партньорството може да бъде формирано чрез едно споразумение за партньорство
гъвкаво, регламентирано, което може да бъде разширено или ограничено, в
зависимост от развитието на процеса на изпълнение. Партньорството ще акцентира
върху изпълнението на Стратегията и придружено от декларация за публично
участие и публикувана на местно ниво.
Един код за поведение може да бъде развит за осигуряване на съвместна визия за
ролята на всеки член на партньорството, задачите, очакванията, връзките вътре и
извън партньорството, за представителство и др.
В сравнение с приоритетите и целите на Стратегията, както и за концентриране на
усилията и на ресурсите на партньорството на базата на компетентност и експертиза,
партньорството може да бъде организирано и да функционира по тематични групи.
Възможни тематични групи:
a. Опция 1:
Тематична група културното наследство;
Тематична група природното наследство;
b.Опция 2:
Тематична група туризъм и свързани дейности;
Тематична група земеделие, пасища, риболов, горско стопанство;
Тематична група архитектура, благоустройство, строителство;
Тематична група възобновяема енергия;
c. Опция 3:
Тематична група оползотворено наследство;
Тематична група наследството с потенциал за оползотворяване;
За да си постигне партньорството целта и дейността да бъде ефикасна, могат да се
инициират мерки за повишаване на капацитета на партньорството да участва в
изпълнението на Стратегията, чрез организиране на периодични обучения и
представяния по релевантни теми за процеса на изпълнение, като Стратегията за
развитие на икономика, опазваща природните и културни ресурси на Румъния и

България, развитието чрез проекти, интегрирано и устойчиво развитие, достъп до
национални и европейски фондове, климатични промени и енергийна ефективност,
устойчива икономика, социална иновация и др.
Първоначално, партньорството ще бъде координирано от субектите/органите за
изпълнение. С развитието на процеса, в който част от целите на Стратегията ще
бъдат постигнати, е възможно и вероятно, ролята на координатор да поеме друг член
на партньорството от страна на местната общност или от страна на заинтересованите
страни - stakeholder-ите, а в случая, в който се създават клъстери, определени от
един обект на наследството или от устойчивото оползотворяване на наследството,
субектите/органите за управление на тези клъстери ще бъдат най-упълномощените
субекти, които да продължат процеса на изпълнение на Стратегията и постигане на
целите на ниво бизнес среда.
Между мерките за изпълнение на Стратегията, създаване на една неформална
информационна, за сътрудничество и оползотворяване, платформа ще улесни
комуникацията и разпределението на добрите практики, на уроците и др. от бизнес
средата – in extenso до всички заинтересовани страни на трансгранично ниво. Тази
платформа може да допринесе основно за изпълнението на цялата Стратегия за
развитие на една икономика, опазваща природните и културни ресурси в Румъния
и България, благодарение, на първо място, на промотиране на концепциите за
приятелска икономика спрямо културното и природното наследство, съответно за
устойчивото оползотворяване, на взаимното разбиране, което я промотира,
консенсуса, който може да се създаде, както и създаване на предпоставки за
инициативи и съвместни проекти.

Проект: A heritage-friendly cross-border economy in Румъния and България
Разработка издадена от Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие –
Констанца, Румъния
Януари 2017 год.
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