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I. УВОД 

 

Ръководството HERITAGE-FRIENDLY ECONOMY за румънско-българско 

трансгранично културно наследство е част от проекта A heritage-friendly cross-

border economy in Romania and Bulgaria, финансиран чрез Програмата Interreg V-

A Румъния-България 2014-2020.Целият проект, включително основният му 

резултат – Стратегия за развитие на икономика, която пази  природните и 

културни ресурси в Румъния и България – е инициатор на концепциите за 

устойчиво икономическо използване на културното и природно наследство в 

граничния румънско-български район . 

В този смисъл, Стратегията предлага информация, мерки и проекти, които да 

стимулират бизнес-средата и всички заинтересовани от наследството страни  

към  ново поведение, изчерпателно, което да осиури поддържане на неговата 

автентичност, качество и цялост, в полза на индивида и на актуалните местни 

общности, както и на бъдещите поколения. 

Настоящото Ръководство представя алтернативни икономически модели, 

повечето от тях припокривайки се частично в концепциите и практиките, 

примери и проекти, които могат да вдъхновят предприятията по този 

иновативен път. 

 Допълнителна информация относно проекта A heritage-friendly cross-border 

economy in Romania and Bulgaria може да откриете на уеб-сайта 

www.heritagerobg.eu 

 

 

   II. АЛТЕРНАТИВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛИ HERITAGE-FRIENDLY 

 

Алтернативните модели за развиване на икономически дейности се появяват, 

трансформират и приемат нови форми, или продължават да остаряват с течение 

на историята, те са били изкусно интегрирани от алтернативните обществени 

модели или в утопичните предложения за организиране на идеалистични 

общества, които да решат окончателно и като пример проблемите на 

човечеството. Нито един от представените в ръководството модели не е нов, не 

представлява амбициозна иновация на някоя модерна школа за икономическо 

мислене, а идва от едно време, което не може да бъде определено с точност в 

миналото. Но всеки поотделно е бил предложен за разискване и прилагане, като 

решение на големите провокации на средата, социалните или религиозните 

такива, с които се сблъскват обществата, и които са част от постоянната 

промяна, в която живеем. Повече или по-малко популярни, в зависимост от 

момента, тези алтернативни модели варират широко и се адаптират към 

проблемите, към които са адресирани, към публиката или интерпретацията, 

дадена от този, който ги предлага и насърчава. 

http://www.heritagerobg.eu/
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II.1. Кръгова икономика 

Кръговата икономика е концепция, която е вдъхновена директно от природата, 

от живите системи, и счита, че нашите системи би трябвало да функционират 

като организъм, който обработва „хранителните вещества” и след това ги връща 

във веригата – като това може да е биологическа или техническа верига  - така 

„се затваря цикъла” или може да бъде „възстановителна”, термини, с които се 

асоциира кръговата икономика. 

Понятието се характеризира като икономика, базирана на възстановяването и 

регенерирането на стоките, и има за цел да поддържа стоките, техните 

компоненти и материалите на най-високата им норма за ползване и за стойност 

в целия техен жизнен цикъл, като прави, в същото време, разграничаване между 

биологическите и техническите цикли1. Замислена е като цикъл за 

продължително позитивно развитие, който защитава и консолидира естествения 

капитал на ресурсите, оптимизира тяхната стойност и предлага нови модели за 

управление на крайните ресурси и на потоците за регенерация. 

С практични и кратки термини, принципите на кръговата икономика се изразяват 

чрез шест мерки, които предприятията могат да прилагат2: 

1. Регенериране: преминаването към използване на енергия и материали от 

възобновяеми източници, възстановяването и запазването на екосистемите, 

както и връщането обратно в природата на възстановените биологични 

ресурси. 

2. Съвместно използване: съвместно използване на стоките (напр. коли, 

седалища и бюра, апарати и оборудване), повторно използване - second hand, 

удължаване живота на стоките чрез поддържане, дизайн, който да осигури 

заместването на части – повторно използване - ъпгрейдване/актуализиране - 

поправяне, и др. 

3. Оптимизация: увеличаване на ефективността/производителността на 

стоките и  удължаване на техния живот, вкарването на отпадъците в 

производствения процес и по веригата на стойността (на ниво добив на 

суровини, логистика, производство, използване и събиране на отпадъците), 

рентабилност на огромното количество от налична информация и др.  

4. Затваряне на цикъла: затваряне на цикъла за използване на компонентите 

и материалите – преработване на продуктите и материалите е първата опция, 

втората е рециклирането, а за възобновяемите материали – анаеробно 

третиране на утайките, екстракция на биохимикалите от органичните 

отпадъци. 

 

1 Towards a circular economy: business rationale for an accelerated transition, Ellne McArthur Foundation, 

2015, disponibilă la adresa https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen- MacArthur-

Foundation_9-Dec-2015.pdf 

2 Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe, Ellne McArthur Foundation, 2015, disponibilă la 

adresa https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/growth-within-a-circular- economy-vision-for-a-

competitive-europe 
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5. Дематериализация: книги и музика на електронен носител, онлайн услуги 

за туризъм и пътувания, електронна търговия, автомобили без шофьор, 

виртуални бюра, и др. 

6. При смяна: заместване на традиционните материали с материали, 

получени от невъзобновяеми източници, използване на нови технологии, 

каквито са адитивното производство (additive manufacturing –печат 3D), чрез 

които се отказваме от конвенционалните източници. 

Така, концепцията е отговор на линейния модел за производство и потребление, 

който доминира в глобалната икономика, където стоките са произведени от 

суровини, продавани са, използвани, след това се изхвърлят като отпадъци. 

Разликата е в начина, по който се отнасяма към стоките – през призмата на 

потреблението на ресурсите или през призмата на използване на ресурсите, по 

начин, който да осигури тяхното възобновяване, биологическо или техническо, 

с възможно най-малко загуби по пътя на веригата на стойностите. 

Конкретни примери за прилагане на мерките на кръговата икономика се откриват 

във всички икономически сектори, включително тези,които опазват културното 

наследство. Така, „съвместното използване“ на местата за настаняване е станал 

елемент за трансформиране в туристическия сектор, под натиска на достъпа до 

нискотарифни транспорти, от една страна,и на желанието да се има допълнителна 

печалба, наем на стаи, апартаменти или цели къщи директно от собствениците 

става изключително популярно. Успехът е неоспорим за платформата Online Airbnb 

на американската компания със същото име, в чиито списъци има повече от 34.000 

града от над 190 държави. В областта на строителството, енергийната ефективност 

е станала приоритет на градските стратегии, като сградите в Европа консумират 

40% от цялата енергия и изхвърлят 36% от емисиите на парни газове3. Прилагането 

на мерки за енергийна ефективност на сградите от наследството е трудно, поради 

законови пречки, исторически и архитектурни, социални и технически такива. 

Решенията включват термоизолация на сградата, използването на инструменти за 

управление на енергията (интелигентно мониторизиране, инструменти за 

свързване, контрол на осветлението, интелигентни термостати) или 

трансформиране на сградата от консуматор в производител на енергия. За 

изясняване на тези решения, Европейският Комитет за Стандартизация трябва да 

одобри Ръководството за подобряване на енергийната ефективност на сградите с 

архитектурна, културна или историческа стойност (CEN/TC 346/WG 8), което няма 

да се ограничи до сградите, защитавани от закона, а ще се отнася за всички 

исторически сгради, независимо от техния вид или години. Относно земеделието в 

защитени райони, иновативно решение, което отговаря на принципите на кръговата 

икономика е прецизното земеделие,базирано на  IT и автоматизация, информация, 

мониторизиране от разстояние и чрез сателит, и което има голяма способност да 

увеличава производителността, като в същото време намалява засягането на 

околната среда от земеделието4. 

 

3 EUROSTAT, Energy Yearly statistics 2008 

4 Precision agriculture: an opportunity for EU farmers - potential support with the CAP 2014-2020, European 

Commission, Directorate-General for Internal Policies, 2014 
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В последните години, този икономически модел привлече много внимание, 

правителстваа идори Европейския съюз, приемайки го в техните политики. На 2 

декември 2015, Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки относно 

кръговата икономика. Пакетът се състои от план за действие, който включва 

мерки, които покриват целия жизнен цикъл на продукта: от концепцията му, 

закупуване на материалите, производство и потребление, до управление на 

отпадъците и пазара на вторичните суровини. Този план е мобилизирал вече 

инвестиции на стойност 164 милиарда евро до карая на 2016 година, а в началото 

на 2017 година Европейската КОмисия и Европейската Инвестиционна Банка 

лансирах аплатформа за финансова помощ за кръговата икономика с намерение 

да консолидират връзката между съществуващите финансови инструменти, 

каквито са Европейския Фонд за Стратегически Инвестиции и InnovFin 

(инициативата„ ЕС финансиране за иноватори”, подпомагана от Програмата 

Хоризонт 2020). Допълнително, към съществуващия план, който се отнася за 

енергийното оползотворяване на отпадъците, подобряване на законодателството 

относно някои опасни съставки от електрическите и електронните инсталации, 

от 2017 година ще бъде добавена стратегия в областта на пластмасовите 

материали, с мониторизираща рамка за кръговата икономика и с предложение 

за насърчаване на повторното използване на водите5. Двете държави, Румъния 

и България, са взели Пакета относно Кръговата икономика, включително 

Комуникация „Затваряне на цикъла – план за действие на ЕС за кръговата 

икономика” и различните директиви, свързани с управлението на отпадъците. 

 

II.2. Социална икономика 

Социалната икономика, наричана още и третият сектор или социална и 

солидарна икономика, е система, обособена и независима от обществената и 

частната системи – от където и името третият сектор – който търси да комбинира 

икономическата ефективност и социалната цел, като се характеризира от 

солидарността и колективната отговорност пред общите интереси или на някоя 

общност, като се правят подобрения на условията на живот и създаването на 

възможности за лица в неравностойно положение или които принадлежат  на 

някоя уязвима категория . Този вид икономика дава приоритет на индивида и 

социалните цели, пред увеличението на приходите на предприятието или 

възвръщането на инвестицията в полза на инвеститора или на собственика на 

предприятието. 

Социалната икономика се разраства на европейско и световно ниво, 

благодарение на потенциала си да отправя проблеми, каквито са използването 

на работната сила и на първичните неделокализирани ресурси - локални 

решения на локални проблеми, интегрирането и разрешаването на нуждите на 

уязвимите групи, безработицата, социална справедливост, и др. Този засилващ 

се интерес към социалната икономика е иновативният отговор на обществото 

към кризисните времена, през които минаваме и към обществените ресурси,  

 

5 Прескомюнике http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_ro.htm 
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които са все по-ограничени. Кооперативи, асоциации за взаимопомощ, фондации 

и асоциации с нестопанска цел, но най-вече един нов вид предприятие, 

„предприятие за социална икономика”, участва в нарастването на социалната 

икономика и прилага принципите на солидарност и реципрочност, управлява 

дейността си по демократичен начин, на принципа „един човек – един вот”, 

следят социалното въздействие върху хората със затруднения в интегрирането 

или реинтегрирането на пазара на труда, повече отколкото създаването на 

печалба за собствениците или техните партньори, следят, също така, 

общественото въздействие или върху околната среда в общ интерес. 

Социалната икономика наброява днес над 2 милиона предприятия на социалната 

икономика в Европа6, което представлява 10% от общия брой на предприятията в 

Съюза. Над 11 милиона души - приблизително 6% от заетите на европейско ниво 

– работят в предприятия на социалната икономика. Техните дейности покриватот 

земеделието и банковия сектор, до търговия или специфичните дейности на 

упълномощени защитени единици7, които ангажират лица с увреждания. Тази 

форма на икономическа активност е дефинирана ясно на ниво Европейски съюз, 

чрез Инициативата за Социално Предприемачество – Създаването на екосистема 

за насърчаване социалните предприятия в рамките на икономиката и на 

социалните иновации {SEC(2011) 1278}. 

На ниво Румъния и България, социалната икономика е взета с приоритет от 

развитие в стратегическите документи, касаещи осигуряването социалното 

интегриране на групите в неравностойно положение. В България, рамката за 

развитие на социалната икономика се представлява от Националната Концепция 

за Социална Икономика (одобрена през 2014 година) и дългогодишни планове за 

внедряване, а в Румъния, законовата рамка е определена от Закон номер 

219/2015. В двете страни, програмите, финансирани чрез Европейския Социален 

Фонд през периода 2014-2020 включват неизменно мерки за стимулиране на 

социалната икономика и на секторите на социалното предприемачество чрез 

предоставяни удобства за улесняване достъпа и участието на пазара на труда на 

уязвимите групи. 

Този тип алтернативна икономическа дейност е адекватна на всяка инициатива, 

в която частният предприемач има намерение да подпомага местната общност в 

оценяване на целите на културното наследство, независимо от икономическия 

сектор. Така, получената печалба няма да бъде разпределяна на акционерите – 

на собствениците, а ще бъде използвана за решаването на специфични местни 

нужди, от социален тип, за опазване на околната среда, за обучение, обществено 

развитие, създаване на работни места за уязвими лица, и др. 

 

 

 

6 Социалната икономика в Европа, Европейска комисия, DG Growth, informaţii disponibile la adresa 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_ro 

7 Employment and sheltered workshops 
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II.3. Зелена икономика 

Понятието за зелена икономика, в неговите различни варианти, се е появило 

постепенно, докато политиките за трайно развитие са станали национални или 

международни политики, докато международното сътрудничество се 

консолидира с цел подпомагане на тяхното внедряване, без обаче грижите 

относно глобалната икономическа еволюция и тази за околната среда да 

намаляват във времето. Контекстът акцентира в последните години заради 

глобалните енергийни кризи, хранителните и финансови такива, въпреки 

постоянните сигнали за тревога, подавани от изследователите от всички 

държави, относно риска някои екологични или физически граници на планетата 

да бъдат прекрачени непоправимо8. Така, зелената икономика е предложена, за 

да поднови националните политики за развитие, взимайки се предвид 

международното сътрудничество и помощ, но без да се достигне до консенсус 

върху нейното определение, на принципите или върху група мерки и цели, които 

трябва да се интегрират в националните политики, свързани с икономическия 

растеж и изкореняване на бедността. 

Зелената икономика има много дефиниции, чийто общ знаменател е интегрирането 

на аспектите на околната среда и социалните такива в процеса на решаване, и 

определяне на политиките и икономическото планиране. Така, този тип икономика 

се отнася до производството, дистрибуцията и потреблението на стоки и услуги, 

което да доведе до благосъстояние на индивида във времето, но без следващите 

поколения да бъдат изложени на значителни рискове околната среда   или на бедни 

екологични ресурси. Този тип икономика се основава на енергийни източници с 

намалени емисии на въглероден диоксид, което допринася за намаляването на 

емисиите на парникови газове, ефикасна е от гледна точка на използване на 

ресурсите и е социално приобщаваща. В една зелена икономика  растежът трябва 

да бъде генериран от публичните и частните инвестиции, които да намалят 

емисиите на въглероден диоксид и замърсяването, да затвърди ефективното 

използване на енергията и ресурсите, както и да предотврати  загубата на 

биоразнообразието и на услугите на екосистемите. Практически, дейностите на 

една зелена икономика са възможно най-екологичните, с добро управление на 

ресурсите, което да позволява тяхното възстановяване, да избегне тяхното 

прахосничество през целия жизнен цикъл на стоките и усугите, със специално 

внимание върху  водите и отпадъците. Този подход е вече подкрепен чрез 

икономически инструменти, благоприятни за околната среда – данъчни и субсидии 

– както и за финансова помощ за нововъведения в този смисъл. 

В двете страни, Румъния и България, източниците на европейско финансиране, 

имащи за цел да стимулират инвестициите и стимулирането на предприятията, 

налагат аспекти, които поддържат зелена икономика, а именно: 

 

8 A Guidebook to the Green Economy, Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development - 

history, definitions and a guide to recent publications, Отдел за устойчиво развитие, Отдел на Обединените нации за 

икономически и социални сделки, и “Декларация за Състоянието на Планетата”, Планета под натиск, 26-29 март 2012, 

Лондон, която се отнася до влиянието на човечеството върху Земята и до първите направени стъпки от 

изследователите за идентифициране на „планетни и регионални граници, които, веднъж преминати, могат да 

генерират неочаквани промени в околната среда и социални такива”. 
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■ Използване на възобновяеми енергийни източници 

■ Ретехнологизиране / закупуване на енергийно най-ефикасното 

оборудване (включително рационализиране на осветлението в 

производствените площи). Oптимизиране на функционирането на 

инсталациите и на технологичните потоци. 

■ Минимизиране при източника на генерираните отпадъци. Повишаване на 

степента на възстановяване и рециклиране на отпадъците. 

■ Адаптиране на инфраструктурата, включително на оборудването и на 

машините за достъп и опериране от страна на хора с увреждания 

■ Наемането на лица от категории в неравностойно положение 

 

II.4. Синя икономика 

Синята икономика е построена около неразривните връзки между моретата и 

океаните и обществата, върху които те влияят. Тя е концентрирана в 

крайбрежните зони, но има много държави без излаз на море, които са развили 

свързани с него индустрии, например, за лодки или морска индустриална 

екипировка. Синята икономика на Европейския съюз представлява 5,4 милиона 

работни места и брутна добавена стойност от приблизително 500 милиарда евро 

на година9. В същото време, по-голямата част от площта на морското дъно е 

некартографирана или фотографирана10, което подсказва огромния 

икономически потенциал, който има морето за икономиката на една държава с 

морски излаз. Синята икономика е представлявана от икономическите дейности, 

базирани или които се отнасят до морските ресурси. 

Европейският съюз и, следователно, Румъния и България като страни-членки с 

излаз на Черно море, насърчават синята икономика, която признава важността 

на морето за националната икономика, признава влиянието на пристанищата и 

обществата от крайбрежните зони, които са били, традиционно, центрове за нови 

идеи и иновации. 

Синята икономика, предложена на европейско ниво, включва мерки, които да й 

осигурят устойчивост чрез третиране на негативните ефекти, които имат 

икономическите дейности върху морската среда, каквито са емисиите на 

замърсители и изсипването на отровни вещества.За най-важните морски 

басейни, включително за басейна на Черно море, се развиват стратегии, които 

да осигурят оптималната комбинация от мерки за насърчаване на трайния 

растеж, като се взимат предвид местните фактори -климатични, океанографски, 

икономически, социални и културни. Нещо повече, стратегията за син растеж 

развива, като начало, пет вериги на стойностите, които могат да генерират   

 

9 На база данните, включени в проучването относно синия растеж с име „Сценарии и стимули за устойчив 

растеж, Генерирано от океаните, моретата и крайбрежните зони”, ECORYS, 2012. 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/content/2946 

 

10 Circumnavigation: An integrated approach to the economy of the sea, Raport PricewaterhouseCoopers Portugalia 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/content/2946
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устойчив икономически растеж и работни места, благодарение на потенциала за 

създаване на работни места, както и на възможността изследвателската дейност и 

развитието да осигурят технологични подобрения и иновации. Тези пет сектора са: 

       а.  аквакултура 

       б.  туризъм в крайбрежните зони 

       в.  морска биотехнология 

       г.  енергия на океаните 

       д.  минна експлоатация на морското дъно 

 

II.5. Икономика на участието 

Икономиката на участието, понякога съкрщавана като Parecon, е алтернатива на 

пазарната икономика или социалистическата централизирана икономика, чиито 

основни характеристики са обществена собственост върху производствения 

капацитет, автоуправление на работното място и районните съвети. Тя 

произлиза от грижата за икономика, в която хората са свободни да решават за 

себе си, не им се налага никакво решение от горе надолу, управляват живота си 

по демократичен начин в сътрудничество и равенство, а през 1991 година е 

формулирана тази концепция от икономистите Michael Albert и Robin Hahnel, като 

се поражда все по-голям интерес. 

Решенията на работното място взимат заедно всички служители, по 

демократичен начин, всеки служител представлява един вот, работните места 

уравновесяват интелектуалния с физическия принос, а заплатата зависи от 

усилието или жертвата на всеки. Всички граждани от общността принадлежат на 

„районните съвети” и „съветите на потребителите, където могат да участват при 

вземането на решения върху начина, по който се прави потреблението и върху 

местните публични стоки. Съветите на работниците и на потребителите са 

обединени в демократична федеративна структура, формирана от големи 

географски единици, а икономиката е планирана демократично и  

децентрализирано. 

Този икономически модел обещава следните ценни неща: 

• Автоуправление: участие в процеса по взимане на решения в зависимост от 

степента, в която лицето е засегнато от съответното решение 

• Равенство: възнаграждението е правопропорционално на личното усилие 

или жертва  

• Солидарност: грижа за благосъстоянието на другите 

• Разнообразие: окуражаване на разнообразие от стилове на живот 

• Ефикасност: достигане до целите без загуба на време или на ограничени 

ресурси 

• Устойчивост: защита и култивиране на околната среда 

Понастоящем, съществуват групи за помощ и насърчаване на концепцията, като 

най-активните са във Великобритания, Финландия и Швеция. 
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   III. УСТОЙЧИВ ПОДХОД КЪМ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 

III.1. Сориа Мориа, Сием Рийп, Камбоджа11   

Soria Moria е камбоджански бутиков хотел, в 

курорта Сием Рийп, намиращ се близо до курорта 

Ангкор. Известен е с висококачествените услуги, 

както подсказва и наименованието бутиков, 

включва просторни и светли стаи, елегантно 

декорирани, ресторант с фюжън кухня, бар на 

открито и плажна зона и джакузи, разположени 

върху покрива на хотела, фитнес и спа и други 

услуги, заради които се ползва с това реноме. 

Въпреки това, хотелът не е  признаван и 

многократно награждаван само заради туристическите услуги, а на първо място, 

за отговорния туризъм, който практикува. Избран е този тип туризъм , за да 

окуражи запазването на изключителното камбоджанско културно наследство, за 

да се опази околната среда, за да отговори на социалните неравнества и 

икономическия дисбаланс на Камбоджа. Хотелът е награждаван заради тези 

мерки и заради проектите, в които е замесен от статута на  „златен” от страна 

на „Heritage Watch” Камбоджа, организация, посветена на опазване на 

културното наследство, до награди Wild Asia Responsible Tourism,World Travel and 

Tourism Councils Tourism for Tomorrow, Conde Nast Travelers World Saver, 

Rockefeller Foundations Next Century Innovators, Unsung Heroes. 

Soria Moria насърчава, покрай големите 

камбоджански атракции, какъвто е региона 

Ангкор, и дестинации извън основните трасета, 

така че да се задържат туристите в страната 

възможно по-дълго, да бъдат очаровани и 

благодарни, да харчат възможно повече за 

услуги и продукти с добавена стойност в 

страната, а ползите да се разпределят върху по-

голям район. В този смисъл, хотелът предлага на 

туристите собствен туристически гид за града и региона, в който са включени 

туристическа информация, информация за специфичните практики на един 

отговорен туризъм и информация, адресирана до семействата с деца. 

Препоръките и информацията относно отговорния туризъм се изпращат на 

туристите по различни начини, като съществува непрекъсната заетост за тяхното 

обучение: пакет за туристическа информация, уебсайта на хотела, посредством 

служителите на хотела. Препоръките се отнасят до поведението, което един 

отговорен турист има относно природното и културно наследство, относно   

 

11 Информация и снимки от сайта на хотела Сориа Мориа, Heritage Watch Cambodia и други онлайн източници: 

http://thesoriamoria.com, www.heritagewatchinternational.org,www.npr.org 
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местната общност и индивиди, местните ресурси, включително лица, които би  

могъл да ангажира – като например местните гидове или шофьорите, храни и 

услуги за обществено хранене, и др. – или предвид специфичните социални 

проблеми, като например тези, свързани с изоставените деца. 

Също така, хотелът насърчава туристите към ефикасния подход относно 

природните ресурси, храните и напитките, енергията, нищо че са във ваканция, 

целта е да се опазва и в Камбодажа околната среда, както и културната такава.  

Нещо повече, хотелът участва в различни проекти за посредничество на 

доброволци за хуманитарни грижи, от които някои туристи са заинтересовани да 

имат в обществото.Размерът на устойчивото запазване на културното наследство 

е осигурен и от обширните дейности, които хотелът има с и за местната общност, 

чрез забележителна обществена ангажираност: 

Окуражава туристите да взаимодействат с населението и развиваните дейности 

в съседство с хотела; 

Прилага схема за дялово участие на служителите, чрез които служителите стават 

търговски партньори, през 2017  51% от акциите са притежавани от тях. 

Служителите-акционери имат право да се 

намесват в процеса по взимане на решения, да 

се възползват от дивиденти,имат възможност те 

самите да учасват във връзката с местната 

общност и да станат жители за пример. Схемата 

се прилага на база стажа на заетия в службата, а 

целта е да се развият местните чрез отговорност 

и притежаване на собственост. 

Ангажира се изключително местен персонал,осигуряването на добри условия за 

работа, training на работното място и програми за професионално и личностно  

развитие . Всички началници на отдели са местни и, седмично, се ползват от 

обучения, които да развият способностите им в решаване на проблемите, 

комуникация и мениджмънт. 

Веднъж годишно, служителите правят посещение за изследване безплатно, в 

други зони на Камбоджа,за да се запознаят с тях и да знаят какво предлагат те 

на туристите. Посещенията имат тройна цел: тиймбилдинг, парично 

възнаграждение и личен опит за това, какво е да си турист. 

Отпускат се стипендии за обучение за млади местни жители, които учат в 

университет, за магистри или дори за гимназии. Стипендиите се отпускат за 

заслуги и се поддържат на база училищните резултати. Ползващите стипендиите 

могат да влизат в практически програми или да работят частично в хотел, ако 

искат. 

Внедрена е стажантска програма за младежи, произхождащи от среда в 

неравностойно положение, с отпускане на средства от местните 

неправителствени организации. Младежите карат стаж в различни отдели, 

според интереса си, способностите си и плановете за бъдещето на всеки, и се 
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плащат от хотела. В същото време, неправителствените организации подпомагат 

младежите със стипендии, настаняване и съветване. 

Внедряват програмата „нощ за 1 долар” –програма за обучение, насочена към 

местните, които нито работят, не са практикуващи, и които имат нужда от трудов 

опит, за да си намерят работа в областта на туризма. 

Обучават неграмотните лица:по-голямата част от заетите произхождат от 

социални групи в неравностойно положение и някои не са имали възможност да 

ходят на училище. Неграмотните, които не могат да пишат и четат на местния 

кхмерски език са обучавани седмично от служители с познания. Други категории 

служители са обучавани на английски език, норвежки или японски. 

Местна икономическа помощ: Сориа 

Мориа внимава при избора на доставчици 

и партньори. 

Когато е възможно, хотелът закупува 

или използва местни продукти и избира 

партньори, които да имат директен 

ефект върху подобряването на живота на 

местните. Така закупените местни 

продукти са храни, мебели, декорации, 

платове, униформи и др. 

Подпомагане на местни организации и проекти: в стаите, по коридорите и в 

общите части има информация за местните организации, които Сориа Мориа 

подпомага и допринася за техния маркетинг, за събирането на фондове или за 

повишаване нивото на тяхното осъзнаване.Кутии за събиране на средства има 

във фоайето на хотела. В магазина на хотела се продават продукти от серия 

организации от типа феър трейд и от местните неправителствени организации. 

Що се отнася до мерките за опазване на околната среда и невъзобновимите 

ресурси, или за енергийна ефективност, хотелът прилага мерки за намаляване 

на влиянието от неговата дейност: 

 Потребление на електрическа енергия:използването на икономични тела 

за осветление, в общите части не се използват климатици, карти за контрол 

на осветлението в стаите. 

 Потребление на вода: афиши относно политиката за икономисване на 

водата в стаите на туристите и възможността за повторно използване на 

кърпите и спалното бельо. 

 Потребление на хартия: отпечатване на по-малко съобщения, документи и 

др., повторно използване на хартията, отпечатана като чернова. 

 Рециклиране на стъклени бутилки, консерви и картон. Кутиите от сокове 

са превърнати в портфейли. 

 Използваното олио е рециклирано и дарявано за получаването на 

биогорива. 
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 Развалените храни или хранителните отпадъци са транспортирани в 

местна ферма за прасета. 

Така, Хотел Сориа Мориа е направил успешно серия проекти, ориентирани към 

трайно запазване на наследството, не само в близкия си географски район, а в 

цялата страна, както и проекти, фокусирани върху общността-икономически и 

социални проекти. Допринася за местния икономически растеж чрез 

подпомагане на населението и фирмите и организациите да бъдат устойчиви, 

чрез осигуряването на работни места, с високо ниво на професионализъм. 

 

III.2. Замък Бунрати, Каунти Клер, Ирландия 12 

Бунрати е разположен в близост до Шанън и Международното летище  Шанън, в 

югозападния регион на Ирландия, туристическа зона, която както цялата страна, 

е посещавана от голям брой 

чужди туристи, чийто брой 

расте около 10% на година през 

последния период. През 2017 

година, над 9,5 милиона чужди 

туристи са посетили Ирландия, 

голяма част са посетители от 

ирландски произход, които 

живеят в други държави. 

Бунрати е идеална база за 

проучване на цялата 

югозападна зона на Ирландия, 

чрез еднодневни екскурзии. 

Туристическата цел е съставена от средновековен замък и парк с къщи и сгради 

от  XIX век, които са формирали  средновековното селище Бунрати и по-късното 

такова. 

Като атракция сам по себе си, Замъкът Бунрати е най-завършената и автентична  

средновековна крепост в Ирландия. Датира от XV век и е реставрирана изцяло 

през 1950 година, така, че да представи първоначалния блясък, по-голямата част 

от мебелите, тапицериите, произведенията на изкуството и декорациите са 

оригиналните, от XV и XVI век. Замъкът е отворен за посещения от 1962 година. 

Замъкът представя на посетителите над 450 предмета от мебелировката и 

артефакти, които могат да се видят и на сайта на замъка, за насърчаване и 

обучаване на посетителите и на заинтересованите от средновековната ирландска 

култура лица. (www.bunrattycollection.com). 

 

12 Информацията и снимките са от сайта на Замъка и Парка Folk Bunratty, сайта на администратора Shannon 

Group plc, официални сайтове на обществените органи или тези с нестопанска цел, развиващи туристически дейности в 

Ирландия, ирландската преса: www.bunratty.ie,www.bunrattycollection.com,www.bunrattybanquet.com, 

www.shannonheritage.com, www.heritageisland.com, www.bunrattycastlehotel.com, www.clare.ie, 

www.discoveringireland.com,http://discovertheshannon.com, www.failteireland.ie,www.cso.ie, 

https://tourismni.com/facts-and-figures/tourism-performance-statistics2/ 

http://www.bunrattycollection.com/
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Паркът от 2,6 хектара, който обгражда 

замъка-Бунрати Фолк Парк (Парк 

Бунрати) е също реабилитиран, 

интегрира над 30 къщи и типични сгради 

от различни исторически периоди, 

разхвърляни до основите на дебелите 

зидове на замъка, така, както са били 

групирани селата през средновековието 

около крепостите. Къщите са 

автентични, били са избрани и донесени 

от цяла Ирландия, за да бъдат 

представителни за градски колектив, типичен за XIX век, а тяхното разнообразие 

покрива много скромни къщи, на бедни рибари и фермери, до по удобни къщи, 

на заможни фермери, както и Училището, Къщата на лекаря, Пъб-а, Банката, 

Магазина за платове, Ателието на ковача и др. Паркът и някои къщи са 

анимирани и изпълняват различни дневни задачи, така както са запазени в 

колективната памет, а посетителите могат да влязат в заимодействие с тях. 

За експлоатиране на вярванията и легенди-те за магични същества, с които 

Ирландия е много известна, Паркът има под-редена поляна като „Село на 

самодивите“. 

В непосредствена близост до замъка и включена в туристическата оферта, е 

градина Бунрати Уолд, реконструирана по оригиналния модел в регентски 

стил, и която осигурява снабдяването с плодове, зеленчуци и цветя за Къща 

Бунрати. Къщата е построена през 1804 година от последната фамилия, която 

е обитавала замъка, за собствена употреба, а днес е реабилитирана във 

викториански стил и е интегрирана в Парк Бунрати. В духа на цялата 

собственост, Къща Бунрати е музей, в който са представени стаите и двора, 

така както са били през XIX век, с колекции от мебели, дрехи, посуда, играчки 

и др., и градински инструменти в двора. 

Туристическите дейности, които оживяват собствеността включват 

средновековни вечеринки в Замъка, дейности по възстановка в замъка, парка 

или селото на замъка, средновековни спортни дейности, организирани в Парка, 

програми и събития, специално за деца, пакети за тиймбилдинг и ориентиране, 

търговски дейности. 

В околностите има специални места за 

директни търговски дейности, като 

например: 

 Магазин за сувенири, който 

предлага предмети със съвременен 

ирландски дизайн, реномиран, от 

сферата на бижутерията, облеклото; 

 Изложбена галерия на местните 

ирландски артисти и занаятчии, за 

подпомагане и рекламиране на най-
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вече на артистите от новата вълна, като се поддържат не само известни 

артисти или дизайнери, но и новопоявили се такива; 

 Обществено хранене, отворено за всички клиенти, не само за 

посетителите на Замъка; 

 Магазини с местни продукти, хранителни, нехранителни, ателиета за 

продукция или демонстрация; 

 Вътрешен транспорт с конски впряг; 

 

Село Бунрати, което обгръща Замъка и Парка Бунрати 

остойностява дейно близостта на туристическата 

атракция и включва къщи за настаняване, от хотел Bed 

and breakfast, до собствените домове на жителите, 

забавление и спа, ресторанти, барове и кръчми, 

магазини за сувенири и др. 

Допълнително селището подслонява дейности по 

историческо изследване и образова телна дейност, 

които се развиват в партньорство с местни училища 

и гимназии. 

Целият туристически комплекс се 

управлява от Шанън Груп-13, която 

включва четири стратегически 

предприятия,за обществено-частно 

партньор ство, концентрирани върху 

максимизиране на  потенциала на Западна 

Ирландия и Цяла Ирландия. Shannon 

Heritage, едно от четирите съставни 

предприятия, е един от най-големите 

туристически оператори в Ирландия и 

един от първите, създадени в Ирландия, 

през 60-те години, а днес наема над 300 

човека във върховия туристически сезон. 

     Отправната точка на това предприятие е нуждата от създаване на 

туристическа атракция за пътниците на трансантлантическите самолети, които 

кацали на международното летище Шанън през 60-те години и да ги задържат в 

зоната, осъзната нужда на ниво местни административни действащи лица и на 

летищните. Решението било да организират средновековни банкети в Замъка 

Бунрати, възстановен скоро по онова време. Днес,се оценява, че дейността на 

оператора допринася за около 20 милиона долара към spin-off доходите, 

произлизащи от дейността му и от която се възползват местни фирми от 

различни сектори, включително услуги за настаняване и туристически такива.  

 

13-http://www.shannongroup.ie/ 
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Като портфолио, Shannon Heritage управлява седем туристически обекта, 

около които е създала и движи туристическо-културен опит, основно, за през 

деня, и четири вечерни събития. Цялата дейност отговаря на международните 

стандарти-които включват трендовете и желанията на международния 

туристически пазар, културното и природно наследство на зоната, чрез 

устойчив подход, който поддържа живо равновесието между ролята от 

попечител/довереник на наследството, което управлява, и нуждата да работи 

в конкурентна икономическа среда. За успехите на това предприятие 

допринася изключително много оказаната помощ от местните и регионални 

заинтересовани страни, каквито са общинските съвети, търговските общности 

и камари, агенциите за намиране на работна ръка, агенцията за чужди 

инвестиции, правителствената агенция за подпомагане на търговската среда, 

националните туристически агенции, националния орган за туризъм.На нивото 

на този спектър от обществени и частни действащи лица, се осъзнава факта, 

че развитието на туризма и разширението на пазара за Ирландия са възможни 

само чрез координиране на политиките, инвестициите и мерките за 

поддържане от всички нива. 

 

III.3. Ванг Шу14 

Архитектът и университетски професор Ванг Шу, роден през 1963 година в 

провинция Хинжианг, Китай, е носител на награда Прицкер през 2012 година. 

Наградата Прицкер е считана от много за еквивалента за архитектура на 

Нобеловата награда. Подобно на Нобеловата награда, наградата Прицкер се 

присъжда за цялостно творчество на жив архитект. 

  Ванг Шу печели тази награда благодарение на оригиналния си подход, чрез 

отваряне към нови хоризонти, които, в същото време, взимат от духа и историята 

на мястото и осигуряват културното продължение и възраждането на 

традициите, благодарение на неговия ангажимент да практикува отговорна 

архитектура и такава без компромиси. Този подход има огромно значение в 

Китай, където в последните десетилетия, се води страстен дебат в контекста на 

скорошния процес за урбанизация, който конфронтира идеята на една 

архитектура, закотвена в традициите или на архитектура, която трябва да гледа 

само в бъдещето. 

Заедно с партньорката и съпругата си Лу Вениу, Ванг Шу основава Студио за 

Архитектура за Аматьори 15, през 1997 година.Те са известни заради оригиналния 

им подход към дизайна, който цени въпреки традицията и устойчивостта, 

бидейки дълбоко вкоренени в контекста. Техните творби се характеризират  от 

внушително присъствие и понякога, даже монументално, в същото време са 

 

14 Информацията и снимките са взети от уебсайта на студиото на архитект Ванг Шу, от Музей Луизиана - Дания, 

Наградата Прицкер и специализираните публикации: www.pritzkerprize.com, www.archdaily.com, www.dezeen.com, 

www.arquitecturaviva.com, www.architectmagazine.com). 

15 Името на студиото прави съпоставка с начина, по който един аматьор подхожда към сградите – а именно 

основан на спонтанност, собствена занаятчийска способност и културни традиции. Ванг Шу е прекарал години по 

скелетата по строежите, за да научи традиционните занаяти. 

http://www.architectmagazine.com/
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перфектно функционални и излъчват спокойна атмосфера за живота и 

ежедневните дейности. 

В много случаи, виждайки се ясния печат на архитект Шу, творбите използват 

материали, които са налични на местно ниво, чрез повторно използване или 

рециклиране. Това е едно критично и експериментално съобщение относно 

внимателното използване на ресурсите и спазването на традициите и на духа на 

мястото, без да се пренебрегва новата технология и качеството в строежите. По- 

специално,възстановените тухли и плочи представляват материали, използвани 

многократно от Студиото за Архитектура за Аматьори, включително за 

Историческия музей в Нингбо, новото седалище на Китайската Академия за 

Изкуства в Хангжу, Павилиона Тенгтоу от Шанхай Експо 2010, Керамичните 

къщи, апартаментите с вертикална градина от Хангжу, Музея са Съвременно 

Изкуство в Нингбо, проекта за възстановяване на Пътя Жонгшан (Императорската 

улица на Династия Южен Сонг) от Хангжу, и други. За включване на стари 

материали, са поканени да сътрудничат занаятчии, които използват традиционни 

техники за конструиране, повечето изгубени в предпочитанието за икономическа 

и времева ефективност. 

Историческият музей в 

Нингбо, провинция 

Жейжианг, Китай, 

построен през периода 

2003-2008 година, е една 

от уникалните сгради, 

които не фрапират само 

на снимки, а са още по-

поразителни в 

действителност. Музеят е 

замислен като обширна 

бетонна крепост, с площ 

от 30.000 кв.м., културна 

крепост, противопоставима на разпръснатата и неструктурирана материя на 

един нов град. 

Във видима и обширна степен, сградата на три етажа е построена от 

конструкционни отпадъци, събрани от съседния на 

града район, пълен с руини и останки от строежи, 

вследствие на разрушаването на 30 на брой 

традиционни села, за да се направи място за новите 

проекти. Историческият музей е посветен на 

местните жители, за да запазят част от спомените си 

Ванг Шу говори за музея като за планина, а аспектът, 

който го определя като такава е площтта на 

сградата:масивни стени от армиран бетон, на 

ъгли,по повърхността на които са части, облечени в 

плочи от теракота и глина, повторно използвани или 

площи, които внушават традиционни рециклирани 
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строителни материали, какъвто е бамбукът. Някои материали датират от хиляди 

години, а за да им се вдъхне отново живот, според традицията за тяхното 

използване, Шу е изработил с местни занаятчии. 

Вторият проект на Студиото за 

Архитектура за Аматьори, което подхожда 

на темата за трайно опазване на 

културното наследство е един труд с 

градски обхват, първият, посветен на 

селската среда от екипа архитекти, 

предложен и реализиран след 

спечелването на наградата Прицкер. 

Творбата, финализирана е за съживяване 

на село Венкун в провинция Жейянг, село 

с 1.800 къщи. Подходът е демонстрирал изпълнимостта на възобновяването, на 

реконструирането на едно традиционно село, чрез поддържането на неговата 

историческа структура в руини и модернизирането както на околностите, така и на 

пространствената способност на всяка къща. В същото време, творбата е 

експеримент в областта на реставрирането, на ниво къща и градска материя, който 

може да стане модел за бъдещото селско развитие  със способността да запазва 

богатото културно китайско разнообразие, без да се връща към миналото, и, в 

същото време, да върне отново младите в реформираната селска среда.Целият 

проект е държал сметка за очакванията на местното население.  

Към новите къщи е подходено чрез 

разширяване на правителствените 

стандарти за селските къщи, от 120 

квадратни метра до 250 квадратни 

метра. Това  отношение е било необ 

ходимо за осигуряването  на 

необходимото пространство за живеене, 

за хранене, готвене, за три спални и 

баня на всяко ниво, както и за стая с 

техническа дестинация, било за склад за 

земеделски сечива, или за отглеждане на копринените буби, преобладаващо 

занимание в село Венкун. Също така, архитектите са искали да запазят 

традиционната форма на коридор за влизане в къщата, за вход към вътрешния 

двор, традиционо място в организирането на сватбите или погребенията, за 

честване на божествата и предците. 

Що се отнася до урбанистичната структура на село Венкун, гъста и лабиринтна 

структура, подобна на по-голямата част от населените места в Китай, половината 

от селото било формирано от стари сгради, а другата половина от нови сгради, 

с големи пропорции. Консултациите с местното население са посочили факта, 

че те желаят да се откажат от старата част и да се построят по-големи и обширни 

сгради, нови, в които площта на вътрешния двор да бъде идеална за използване 

за получаването на по-големи стаи. Приложеното решение е било хибридно, 14 

по-големи къщи, разположени на 3-4 нива, за 30 семейства, и които пазят 

традиционната архитектура с вътрешен двор, построени с използване на 
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местните системи и материали:наклонени покриви, дъги и греди в конзола, 

вътрешни дворове, дърво, керемида, базалт. За интегриране на новата част от 

селото в съществуващото село, екипът от архитекти колаборира с някои от 

местните собственици за реновирането, или даже за реконструкцията на новите 

къщи от сектора със старите къщи, и взимането на дизайна, въведен в новата 

зона. Към този подход се прибавят нови мостове, павилиони и училище, които 

са разширили естетическата концепция в цялото село.             

 

 

III.4 Easy Tibet Tours, Ласа, Тибет16 

Easy Tibet Tours е туристическа агенция със седалище в Ласа, Тибет, основана 

от млад жител на Тибет, който си създава екип със средна възраст от 30 години, 

с богат опит в туристическата индустрия, завладяни от идеята да разпространят 

туристическия и културен опит, които само един местен жител може да има, с 

чуждите туристи. 

Агенцията предлага туристически услуги в цялата тибетска зона, за групи или 

заинтересовани лица с индивидуален опит. Целият колектив е с тибетски 

произход, по-голямата част от персонала е образован в местни  или чужди 

университети, говорят свободно английски език и има  многогодишен опит в 

дейности по осигуряване на гидове в Тибет. Така, персоналът е особено 

фамилизиран с културата, историята и религията в Тибет. Сътрудничат си с 

тибетски гидове и шофьори, квалифицирани и с опит. Една от декларираните 

политики на фирмата е насърчаване на равенството между половете, както на 

ниво собствен колектив, така и на ниво сътрудници. 

Основното занимание е да осигуряват представителни ценности за трайно 

остойностяване на богатото тибетско наследство: 

   1. Автентичността на културния опит, с въвеждане на природните и културни 

цели и на тибетското население, чрез изключителното посредничество на 

местните жители. Гидовете, които туристическата агенция ползва са обучени 

за културата и историята на Тибет, в рамките на опазване на културното и 

природното наследство, също така познават в значителна степен езиците, 

които се говорят в Тибет. 

16 Информацията и снимките са взети от уебсайта на туроператора, на асоциацията по туризъм Tibet Ecotravel 

Collective: www.easytibettours.com, http://tibetecotravel.com, Tibet Trip 

http://tibetecotravel.com/
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2. Подхода към туристическите цели чрез претенциозни методи с околната 

среда-скитане, колоездене,  образователни експедиции-и цялостни, чрез 

включване на повечето  културни и природни обекти в Тибет. 

3. Намеса в 

развитието на 

местните тибетски 

общности, чрез 

група ключови 

инициативи, за 

подобряване на 

състоянието на 

населението от 

местните общности, 

и повишаване 

нивото за осъзнаване на значението за поддържане на традициите: 

• Гидовете са окуражавани да водят клиентите си в магазини, държани от 

местните жители, да ги настаняват в хотели и да се хранят в ресторанти, 

държани от тибетци. Този подход е поддържан и от самите туристи, които 

са много разположени да плащат за автентични тибетски продукти и услуги. 

• Принос в осигуряването на обучението на населението: част от персонала 

кара безплатни курсове по английски 

език, за млади тибетци още от 2008 

година, някои от курсистите получават 

междувременно диплома за 

туристически гидове. 

• Поддържане на групите хора е 

неравностойно положение: агенцията 

дарява книги за децата от училищата в 

Ласа и част от персонала на агенцията 

провежда курсове по английски език за 

деца с увреждания. Също така, 

агенцията дарява дрехи и книги на някои 

от най-бедните села в Тибет. 

4. Опазването на околната среда и на тибетската култура от практикуването 

на все по-комерсиален туризъм, в условията на констатиране на промени в 

местните общества, чрез отказването от оригинални елементи или от 

качество, в полза на улеснени практики или непълни маршрути. 

5. Включване на туристите в практикуването на отговорен туризъм: 

  Спазване на местните законодателство и наредби. 

  Отказ от използването на превозни средства под наем в Ласа, за да се 

използва обществения транспорт и на компанията на тибетските гидове, за 

автентично изживяване. 
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  Купуването на продукти и услуги, притежавани и управлявани от тибетци, 

включително занаятчийски предмети, автентични и направени на местно 

ниво. Туристът може да пита за произхода на всеки продукт. 

  Разбиране на културните разлики между тибетците и туристите, 

тибетците могат да имат различни концепции за времето, личното 

пространство или комуникация и др. 

  Уважение към местната културна чувствителност относно религиозните 

практики, политическите предпочитания, собствеността, интимността на 

къщата или палатката, облеклото, жестовете, взаимодействието с децата, 

фотографирането. 

  Минимизиране количеството на отпадъците и депозирането им само в 

специално пригодени места. 

  Обезсърчаване на просията и други препоръки. 

Тези ценности се поддържат от туристически агенции, притежавани и 

управлявани само от тибетци и които са решили да създадат асоциация от 

клъстърен тип-Tibet Ecotravel Collective-която да насърчава, от една страна, 

концепциите, заради които са се присъединили и крайната цел за насърчаване 

на отговорна туристическа индустрия относно околната среда и социалната 

такава в Тибет, и, от друга страна, да се насърчава заедно и индивидулано 

туристическите агенции, които практикуват устойчив туризъм от гледна точка на 

околната среда, на икономическата и културната среда, и от чиято дейност се 

ползват и местните общности. Паралелно с това, агенциите си предлагат и 

включват своите туристи в приемането на по-приятелско поведение към 

околната среда и културното наследство. Обучаването на тибетските 

предприемачи и на туристите се прави първо чрез уебсайта на на Тибетската 

асоциация Tibet Ecotravel Collective. Членовете на тази асоциацияса избрани на 

базата на принципи, приети на ниво асоциация, назовани Global Sustainable 

Tourism Criteria, трябва да докажат факта, че са участвали в курсове по 

екотуризъм и че имат конкретни проекти за подобряване на устойчивостта на 

тяхната туристическа дейност. 
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