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ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС ДАМАСЦЕНА, СКОБЕЛЕВО -

ИСТОРИЯ И ТУРИЗЪМ С АРОМАТ НА РОЗИ
 „Етнографски комплекс Дамасцена“ / сорт Rosa Damascena, култивирани и обработвани заради известното етерично 

масло, с приложение в козметиката и ароматерапията; 

 Популяризиране на културния туризъм и на традициите чрез въвеждане на модерни начини за дестилация и обработване 

на рози от сорта Rosa Damascena, в Скобелево, Община Павел Баня; 

 Село Скобелево - розови насаждения, но и туристически обекти: 

 на 60 км - НП „Централен Балкан“ (централната и най-висока част на Стара планина, с върхове, достигащи до 2300 

метра височина – Връх Ботев.); една от най-големите защитени зони в Европа, включва 4 зони от списъка на 

ЮНЕСКО, програма „Човекът и биосферата“ с редки и застрашени видове, защитени екосистеми с голямо 

биоразнообразие, както и исторически обекти с глобална историческа и научна важност; 

– на 10 километра - Павел Баня, в долината на река Казанлък, източно от Розовата долина, на брега на река Тунджа; 

балнеоложки курорт с национално и международно значение, група от 9 термални извора, с температура до 50-

61°С; хотели и места за лечение на ортопедични заболявания и травми, както и за нарушения на централната и 

периферна нервна система; Археологически находки на старо село показват, че ройонът в който се намира Павел 

Баня в момента е бил използван за хидротерапия още от Античността; 

– Резерватите Соколна и Каменица, пролом Тъжа, защитените местности Енина и Мъглиж, водопадите 

(Кадемлийско пръскало, Бабско пръскало, Търниченско пръскало, Големият скок и т.н.) и пещерите в региона 

(туризъм и релаксация); Част от голямата българска гора, която някога е покривала територията на цялата страна, 

е запазена в тази зона – Ветренска гора и Туловска гора; село Гранит се намира най-старото дърво в България –

1672-годишен дъб (Quercus robur).
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ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС ДАМАСЦЕНА, СКОБЕЛЕВО -

ИСТОРИЯ И ТУРИЗЪМ С АРОМАТ НА РОЗИ

– Столицата на траките – Севтополис, до язовир Копринка; 

– на 16 км - „Долината на тракийските царе“, с многобройни тракийски могили и гробници са били 

открити по поречието на река Тунджа, наречена и, в местността около село Шипка, на приблизително. 

– на 24 км - Казанлъшката тракийска гробница, включена в списъка на ЮНЕСКО....

– римският град Августа Траяна, един от най-силните градове в тази част на империята, върху който се е 

развил град Стара Загора - античен форум, римски терми, южната порта на римската крепост, мозаечни 

настилки от късната античност, и много други обекти и в Стара Загора; 

• Семеен бизнес, който започва от дестилерия за рози, създадена през 1991-ва година, с цел получаване на 

етерично масло; 

• Хармонично съчетание на исторически елементи в Етнографски комплекс „Дамасцена“ 

и нови машини за преработване на рози и ароматни растения; 

Фирма „Дамасцена“ - набор от принципи, обявени за тяхна мисия:  

• подновяване на традицията за производство на розово масло;  

• но и запознаване на новите поколения с традиционните начини за производство на розово масло;

• чрез привличане на туристите; 

• създаване и поддържане на работни места за местните жители.

Стратегията за бизнес развитие на „Етнографски комплекс Дамасцена“ - интегрирането 

на елементите от материалното и нематериално наследство. 
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КОМПЛЕКС „ЕГРЕТА“ – ПЪРВИЯТ ВОДЕН КУРОРТ НА РЕКА ДУНАВ, РУМЪНИЯ

• Иновация в румънския туризъм чрез създаване на нов тип места за настаняване по 
повърхността на водата, в село Берзаска, област Караш-Северин, Румъния;

• Развиване на частна туристическа инфраструктура и дейности в защитена местност; 
• Комплекс „Егрета“ (бяла чапла на румънски език) - към защитените видове птици в региона, 

към чаплите, живеещи в близост до сладките води; 
– на 23 км - Природен резерват Извор, водопадът  Бигар (смятан за един от най-красивите в света), Карстовият извор и 

Пещерата Бигар, Пещерата Замоница в близост до село Бигар;

– на 45 км – Природен резерват Големи котли и Малки котли на Дунава; 

– на 23 км разстояние - Скалата Бабакая – Коронини - началото на Дунавската клисура и значителен брой природни 

резервати включени в Национален парк „Железни врата“; 

– на 55 км - Манастирът Мракония и Лицето на Децебал, 55 метров барелеф, изсечен в скалата на левия бряг на Дунава

– на 3 км - руините на крепостта Коронини (или Ладислау), издигната през 15-ти век по време на турските нашествия, и 

руините на Крепостта Дренкова; 

– на 28 км - Крепостта Трикуле……

– в непосредствена близост до различни туристически обекти, защитената местност Национален парк „Железни врата“ и 

до специалната защитена зона по Натура 2000, ROSPA0026 курс Дунав – Базиаш – Железни врата; 

– „първият екзотичен курорт в Румъния“ - плаващо село, изградено върху стълбове над водите на Дунава.
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КОМПЛЕКС „ЕГРЕТА“ – ПЪРВИЯТ ВОДЕН КУРОРТ НА РЕКА ДУНАВ, РУМЪНИЯ
• 15 водни къщички с климатик, кухня, баня, кабелна телевизия и интернет, като са свързани помежду си с понтон; 
• Настаняване по двама възрастни с две деца; 
• Всяка къщичка е дървена и на два етажа, всеки със собствена тераса, всекидневна, кухня  и баня на първия етаж и спалня 

на втория етаж; 
• Комплексът е изграден на 30 м от брега на Дунав, като дълбочината на водата е 10 метра; 
Още ....
• Разширяване с идентичен огледален комплекс, а между тях, изграждането на два басейна – за възрастни и за деца, както и 

ресторант; 
• Изграждане на велосипедни пътеки по брега на река Дунав.

Стратегията за развитие на бизнеса: 
 усвояване на природното наследство, което предлага село Берзаска; 
 позициониране на курорта в Дунавската клисура; 
 цялостна концепция за туристическите, архитектурни и маркетинг дейности - вдъхновени от разположението върху водите 

на Дунав. 
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Добри практики

ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЖИВОТНОВЪДСТВО – ЛЕСОВЪДСТВО – РИБОЛОВ
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КОРКОВА РОЙ И ДЪМБОВИЧЕАНУ – ЛОЗЯТА НА СЕМЕЙСТВО БИБЕСКУ 

ВЪЗРАЖДАТ И РАЗВИВАТ КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО 

НА ОБЛАСТ МЕХЕДИНЦИ, РУМЪНИЯ

 Отговорно лозарство в Крайова, Област Мехединци, Румъния; 

 Свързване на земеделските дейности -лозарството и винарството, с 

местното културно и природно наследство, чрез въвеждане на 

наименования от наследството в гамата от продукти и участие в 

рекламни дейности за популяризиране на наследството чрез 

артистични, спортни и енологични мероприятия, както и 

преобразуване на местното архитектурно наследство; 

 Лозята Коркова са познати още от 16-ти век; 
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КОРКОВА РОЙ И ДЪМБОВИЧЕАНУ – ЛОЗЯТА НА СЕМЕЙСТВО БИБЕСКУ 

ВЪЗРАЖДАТ И РАЗВИВАТ КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО 

НА ОБЛАСТ МЕХЕДИНЦИ, РУМЪНИЯ

 Компанията „Коркова Рой и Дъмбовичеану“ е специализирана в лозарство и 

винарство, смесен частен капитал, румънски и френски, чрез двамата съдружници 

Майкъл Рой и Шербан Дъмбовичеану; 

 Лозята Коркова Рой и Дъмбовичеану - 55 хектара: 

 с традиционни за местността сортове, съществуващи още от стари времена и включени в 

разрешените сортове с доказан произход от Медехинци-Коркова: Каберне Совиньон, Мерло, 

Пино Ноар, Фетяска Неагра, Мускат Отонел, Шардоне, Совиньон Блан; 

 Сира; 

 Развитие и усвояване на местността чрез пресяване на 

оригиналните сортове грозде, като само един от тях е нов; 

 Реставрира се и домът на принца, като започват да се организират ежегодни 

състезания по винарство и лозарство; 

 Наименованието на вината - Коркова и Жиров –

са имената на селата, в които са разположени лозята; 
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КОРКОВА РОЙ И ДЪМБОВИЧЕАНУ – ЛОЗЯТА НА СЕМЕЙСТВО БИБЕСКУ 

ВЪЗРАЖДАТ И РАЗВИВАТ КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО 

НА ОБЛАСТ МЕХЕДИНЦИ, РУМЪНИЯ

 Постоянство и последователност и отговорно отношение към природата: лозите не се 

обработват с хербициди, а тревата в зоните, където се култивират сортове червено 

грозде, се пази за по-добро развитие на лозите. 

 Дейности за опазване на горите в местността;  

 От 2013 г. – спонсор на Corcova Trail Race – спортно състезание, провеждано в лозята 

на Коркова,  организирано от асоциацията „Спорт на всяка възраст”; популяризира 

концепцията „Спорт и Забавление“ със състезания за хора от всички възрасти, 

включително и деца; 

 PERCEPTIO – един уникален арт експеримент за промотиране на визуалните изкуства 

като начин на живот; 

 15 творци (14 визуални артиста и 1 писател) и непознат досега за тях парфюм; 

 Колаборация с Националния танцов център и спонсориране на ежемесечното 

мероприятие “Sâmbăta Sonoră” (събота в звуци) - теми, портрети, шест музикални 

сесии по 90 минути, художествен уъркшоп и представления. 
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КОМПЛЕКСЪТ ЛЕВЕНТА – ВИНАРСКА ИЗБА РУСЕ, 

ТРАДИЦИЯ И ИСТОРИЯ В РУСЕ, БЪЛГАРИЯ

 Винопроизводство по традиционни методи в Русе, България; 

 Възстановяване обект на културно-историческо наследство 

чрез традиционно винопроизводство и туристическа дейност; 

 Военната крепост Левент Табия - една от най-важните османски 

крепости на река Дунав, запазена в перфектно състояние; 

 Крепостта е част от основните отбранителни звена на Османската империя, заедно с крепостите в Силистра, 

Шумен и Разград; 

 Построена през 1820-та г., реконструирана през 1830 г. по план на пруските военни инженери, играла важна роля 

в руско-турските войни между 1828-1829 г. и руско-турската освободителна война от 1878 г. ; 

 Крепостта е имала завиден капацитет - 20 оръдия Круп и 3000 войници; 

 През 20-ти век - превърната в хранилище за оръжия и боеприпаси на Дунавската флота, а след разпускането на 

Дунавския военен флот през 1960-та година е изоставена; 

 От 2005-та година, крепостта Левент Табия е реставрирана и предадена на частния сектор; 

 2005-та година - Винарска изба Русе - производство на ограничени серии от 2000 до 15000 бутилки бутикови вина; 

 Винопроизводството се прави с култивирани сортове грозде от лозя  и региони, които са обект на дългогодишни 

научни изследвания, а собствените лозя са в процес на развитие. Използваните сортове грозде са Траминер, 

Совиньон Блан, Шардоне, Врачанска Теменуга, Мерло и Каберне Совиньон, като се включват и местни сортове.
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 Тракийска зала - възпроизведени 

оригиналните стенописи от 

Тракийската гробница в Казанлък, 

България, а столовете са направени 

по образец от тези стенописи; 

 Средновековна зала;

 Зали в традиционен български стил, 

включително зала „Хайдутин“;

 Зала в стил „Русчук“ ( старото име 

на града, до 20 февруари 1878 г.);

 Ориенталска зала;

 Зала за дегустиране на вина.

За да се гарантира историческата и 

етнографската специфика, фирмата 

работи съвместно с художници и 

занаятчии, както и с експерти от Русе
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Добри практики

АРХИТЕКТУРА – ГРАДОУСТРОЙСТВО – СТРОИТЕЛСТВО
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Музеят „Колю Фичето“, в Дряново - архитектурно бижу в чест на 

големия български архитект Никола Иванов Фичев 

 Музей в чест на реформатора на архитектурата и на българското 

строителство, Майстор Колю Фичето, XIX век; 

 Добра практика за опазване паметта на най-големия български 

архитект и строител, чрез колективни действия от страна на 

местната и професионална общност в България и ремонтиране на 

музея, посветен на неговия живот и творчество; 
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 Той е построил десетки църкви и манастири, джамии, три известни моста с различни и 

иновативни за 19-ти век конструкции, административни сгради, ханове, жилищни 

сгради; 

 Детайли като последователни слепи арки, колони и еркери, кули, както и изваяни 

каменни фигури на животни и фантастични създания, представляват архитектурния 

почерк на Колю Фичето. Подходът му към строежите е бил много модерен: след 

приемане на даден строеж, архитектът посещава местоположението и подготвя 

детайлна концепция и прототип на предложената конструкция от дърво; 

 След като е прието предложението, изграждането на сградата се предава на подчинен, 

а архитектът се захваща със следващия проект; 

 Според една легенда за него, при изпробването на един от неговите мостове, той 

легнал под него, за да покаже на събралата се тълпа, че могат да преминават спокойно 

по моста; 

 Голяма част от неговите постройки все още се използват.

Колю Фичето е вдъхновение за кръщаването на „Точка Фичето“ на остров Ливингстън –

Южен Шетланд, Антарктика.

Партньорство за реставрирането и модернизирането: 

 Община Дряново; 

 Национален конкурс „Конструкция на годината“ и 

 Камарата на строителите в България. 

В тази инициатива участват 11 строителни фирми, членки на камарата. 

Откриването на реставрирания музей е в чест на 210 години от рождението 

на Колю Фичето, на 26-ти февруари 2010 г.
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БАСТИОНЪТ ТЕРЕСИЯ, ТИМИШОАРА, РУМЪНИЯ

– ОТ РУИНИ КЪМ ГРАДИНА 

 Добра практика за реставриране и реинтродукция на сградите от наследството в културния и 

туристически поток на град Тимишоара, чрез съвременно преразглеждане на публичните 

пространства и тяхното връщане на общността; 

 Реставриране и осъвременяване на исторически паметник - исторически сгради, някога част от 

крепостта Тимишоара, построена в езически стил през първата половина на XVIII в., 

 От укрепленията на Хабсбургската крепост все още са запазени замъкът Хуниаде, два бастиона, 

бункер и малък фрагмент от двора, всички са обявени и защитени като исторически паметници; 

 Единственият почти напълно запазен бастион е Бастионът Тересия, принадлежал към 

укрепленията на средновековния град Тимишоара и неговата крепост, издигната през първата 

половина на 18-ти век, след завладяване на града от австрийците и освобождаването му от 

османска власт; 

 Първата реставрация - 1968-1969 г.

 Втората - 2008-2010 г., PHARE 2005, проект „Реставриране на Крепостта Тимишоара, Бастион 

Тересия“, проект RO 2005/017-553.04.01.01.01.02.09, 9 731 847, 56 евро, изпълнен от Община 

Тимиш и Кметство Тимишоара; 

 Мястото се счита за най-големият обект за реставриране в Югоизточна Европа. 
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БАСТИОНЪТ ТЕРЕСИЯ, ТИМИШОАРА, РУМЪНИЯ

– ОТ РУИНИ КЪМ ГРАДИНА 
 В проекта за реставриране са взети предвид потенциалните вътрешни пространства, 

неизползваемите места (мансарди) и и определянето на нови съвременни обеми за предимно 

културни цели; 

 Работата по външното реставриране е извършена отговорно спрямо историческото наследство, 

чрез премахване на добавените неоригинални елементи, като се използват техники и материали, 

които да заличат интервенциите върху историческата основа; 

 Използвани са нови материали, лесни за премахване при следващи промени; държи се на 

близостта на материалите със съществуващите по онова време, въз основа на изследвания и 

анализи върху историческите материали и разумната намеса върху тях; 

 Новите материали са избрани така, че да „състаряват“ по красив начин историческите 

повърхности, а като основа за паметника е избран варовиков камък, който покрива 

пространствата в двора, като същевременно „преоткрива“ неизползваните места; 

 Цел на цялостното преустройство е крепостта да стане част публичното пространство като 

възможност за социализиране, за мероприятия, с налична инфраструктура; 
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БАСТИОНЪТ ТЕРЕСИЯ, ТИМИШОАРА, РУМЪНИЯ

– ОТ РУИНИ КЪМ ГРАДИНА 

 Генерира впечатляваща културна дейност, която обединява както местната общност, 

така и туристите, и която концентрира вниманието върху важен ресурс за местната 

идентичност на град Тимишоара; 

 Проектът за реставриране на Бастиона Тересия включва модерни архитектурни 

елементи и нови пространства, без да се отрази на автентичността и на качеството 

му; 

 Преди реставрирането и модернизирането му, в Бастиона Тересия се намират 

търговски обекти, ресторанти, барове, дискотека, книжарница, две постоянни 

изложби на Банатския музей – Технология на информацията и комуникациите и 

„Цигулката – страст за цял живот“, както и Секцията по Етнография към Музея на 

банатското село; 

 Комплексът  успява да бъде ползван предимно за културни и обществени дейности, 

като дейностите за обществено хранене са ограничени до кафенета, сладкарници и 

винарски магазини; 
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Добри практики

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
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Еко Хотел Бонапаче, Торболе, Италия, 

– първият хотел тип „пасивна сграда“ 
 Добра практика за производство на енергия от възобновяеми източници и отговорно използване на

ресурсите, без да се оставя въглероден отпечатък - от материалите за конструкцията до

поддържането на връзка с клиента;

 В цялата зона - многобройни естествени паркове и защитени зони, а хотелът рекламира тяхното

отговорно използване;

 Тренто, на 42 км и Верона, на 80 км;

 На 9 км – естествен резерват „Интеграле Гардесана Ориентале“, на площ от 218,96 хектара,

разположен на източния бряг на езерото Гарда, с типични средиземноморски формации и

защитени видове растения и птици;

 На 42 км - връх Балдо, с височина 2 218 метра, част от Алпите, с маркирани пътеки;

 На 38 км – национален парк „Алта Гардо Брешиано“, с площ 38 000 хектара, включващ естествени

планински и езерни зони, защитени със закон от 1984 г.;

 На 43 км - връх Бондоне, с височина 2 180 метра, част от Източните Алпи

 На 15 км - курорт Монте Бондоне, с фантастична гледка към масива Брента до Доломити ди Фаса и

21 км ски писти, лифт и модерен снежен парк;

 Природният парк Адамело Брента, най-голямата защитена зона в Трентино,, с площ от 620,51

квадратни километра, 48 езера и ледника Адамело, един от най-големите в Европа.
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Еко Хотел Бонапаче, Торболе, Италия, 

– първият хотел тип „пасивна сграда“ 
 В контекста на защитените местности, които заобикалят града,

включително езерото Гарда и местностите около него, собствениците

на „Еко Хотел Бонапаче“ са проектирали още от самото начало

отговорен към околната среда хотел, чиято философия е оставянето

на минимални въглеродни следи, чрез производството на енергия от

възобновяеми източници и нейното използване, без това да се

отразява на околната среда;

 Заедно с това, тази екологична сграда е безопасна за околната

среда, като „Еко Хотел Бонапаче“ успява дори да подобри и

условията в своите помещения;

http://www.interregrobg.eu/


www.interregrobg.eu

Еко Хотел Бонапаче, Торболе, Италия, 

– първият хотел тип „пасивна сграда“ 
 Философия - оставянето на минимални въглеродни следи чрез производството на енергия от 

възобновяеми източници и нейното използване, без това да се отразява на околната среда; 

 Една пасивна къща се нуждае от до 90% по-малко енергия в сравнение с една традиционна 

сграда;   

 2013 г.,  тризвезден „Еко хотел Бонапаче“, на 200 метра от езерото Гарда и разполага с 20 двойни 

стаи, всички с тераси; 

 Сградата от масивна дървесина е с външна изолация, като достига коефициент на топлинен 

трансфер на стойност 0,11 W / m²K (т.е. почти нула!);

 Плоският покрив с покритие от дърво и бетон има коефициент на топлинен трансфер 0,08 W / m²K; 

 Захранването на сградата се допълва от монтираната на покрива система за слънчево отопление и 

помпа за вода; 

 Хотелът е построен изцяло от дърво, системите използват вода, изпомпвана от хидравлична помпа, 

а енергията се доставя от фотоволтаични панели и възобновяеми източници; 

 Водата идва от местния водоносен слой, а въздухът се климатизира от система, която извлича 

използвания въздух от помещението, филтрира го и го довежда отново с подходяща влажност; 

 Въздухът преминава през слой студена вода, достигайки необходимата температура, и се 

освежава, без нужда от електричество или шум.
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Еко Хотел Бонапаче, Торболе, Италия, 

– първият хотел тип „пасивна сграда“ 

 Хотелът е много добре изолиран, макар и без изолация: външните отвори са проектирани така, че да 

може да се използва пълноценно слънчевата енергия през зимата, като системата за термично затваряне 

е проектирана за максимална защита срещу прегряване през лятото; 

 Дървесината е изработена от дърво с най-висока енергийна ефективност, а прозорците са тройни, като 

стъклопакетите са изпълнени с аргон; 

 Високоефективна топлообменна вентилационна система (охладени греди) преминава през 

разпределител и достига до всички вътрешни пространства, като крайният резултат е рентабилна и 

екологосъобразна сграда, която същевременно предлага високо ниво на комфорт, използвайки 

минимално количество енергия за отопление и охлаждане; 

 Еко-философията е изключително важна, както по отношение на конструкцията и техническата 

функционалност на хотела, така и за ежедневните дейности в туризма: цялото количество топла вода се 

доставя от слънчеви панели, всички дейности за пране и почистване се осъществяват при ниски 

температури, с екологични препарати и биоразградими материали, кранчетата са снабдени с аериран 

спрей за намаляване на консумацията на енергия и вода, цялото количество използвана хартия се 

рециклира, дъбовата дървесина е боядисана с бои на водна основа; 

 В добавка към това, и персоналът е посветен на еко-визията  за максимална ефективност - органични 

продукти, закупени директно от местни производители в района на Трентино, и, в зависимост от 

възможностите, на минимално разстояние от хотела (до 10 км); сезонни продукти, а разнообразието от 

плодове, зеленчуци, млечни продукти и месо е приспособено към всеки тип клиент, неговите 

предпочитания и здравословни проблеми, които може да има: алергии, непоносимости, веган режим и 

т.н., домашен хляб......
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ОСТРОВ ЧЕДЖУ, ЮЖНА КОРЕЯ – ПАМЕТНИЦИ НА ЮНЕСКО ЗАЕДНО СЪС 

ЗООТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
 Иновативни и съвременни решения за третиране на биологични отпадъци от

свинеферми в резервати под егидата на ЮНЕСКО;

 Производство на енергия от биогаз, получен при обработката на биологични

отпадъци от свинеферми в близост до паметници на ЮНЕСКО, на остров Чеджу,

Южна Корея;

 Островът е вулканичен – повече от 90% от повърхността му е базалт с вулканични

пейзажи, водопади, тунели от лава, бели пясъчни плажове и спящ вулкан, всички с

невероятна красота; над 360 вулканични конуса с различна големина, наричани от

местните „oreum” и 120 тунела от лава, които пресичат острова;

 Островът е биосферен резерват от 2002 и е вклюен в световното наследство на

ЮНЕСКО под наименованието „Вулканичният остров Чеджу и тунелите от лава“ през

2007г, като е световен геопарк от 2010-та година;

 Остров Чеджу е най-посещаваната туристическа дестинация в Южна Корея, с над 10

милиона туристи, т.н.„Хавай на Южна Корея“:

 През 2011 г. швейцарската фондация New7Wonders го включва в новите 7 чудеса на

света;
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ОСТРОВ ЧЕДЖУ, ЮЖНА КОРЕЯ – ПАМЕТНИЦИ НА ЮНЕСКО ЗАЕДНО СЪС 

ЗООТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Със своите три признания на природата –

биосферен резерват, международно 

наследство и световен геопарк – остров 

Чеджу е уникален в света, имащ 

безспорна значимост за природните 

науки.

В местната кухня основни са ястията 

от свинско месо, като остров Чеджу е 

известен с местния вид „черни свине“, 

чието месо има специфичен вкус, 

различен от месото на другите породи 

свине.

Има множество свинеферми на острова 

и безпокойството на властите, 

собствениците и на жителите за 

негативните последици върху туризма 

от миризмата на свинефермите са 

довели до изпълнението на проект за 

производство на енергия, в перфектен 

синхрон с тройната закрила на 

ЮНЕСКО.
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ОСТРОВ ЧЕДЖУ, ЮЖНА КОРЕЯ – ПАМЕТНИЦИ НА ЮНЕСКО ЗАЕДНО СЪС 

ЗООТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

 Завод за производство на топлинна енергия от газовете, получени от биологичните отпадъци на четири 
свинеферми - иновативен подход, с най-нови технологии, чрез които биологичните отпадъци се пренасят 
в херметически затворени езера за ферментация, където се преобразуват в метан за функциониране на 
електрическите генератори; 

 Заводът произвежда повече от 700 000 киловатчаса енергия годишно, както за вътрешно ползване, така и 
за местната енергийна мрежа; 

 Един от основните аспекти в подхода е системата, в която се преработват биологичните отпадъци и която 
намалява неприятната миризма от екскрементите, като по този начин се поддържа репутацията на 
острова като търсена туристическа дестинация; 

 Освен това, използваният процес позволява голяма част от биологичните отпадъци да се преработват във 
висококачествена органична тор, която се продава на земеделските производители; 

 Този подход не само елиминира миризмите и създава нови икономически възможности, 
но и е от полза за околната среда, 
като генерира енергия от възобновяеми източници и 
намалява вредните емисии от въглероден диоксид с 
еквивалент 4 134 тона  СО2 през първата година на експлоатация……..
....1 мегават капацитет за производство на
базата на въглища, които са заместени с капацитет на базата 
на природен газ, водят до намаление от 4500 т CO2 годишно....
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ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
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Le Saunier de Camargue – ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И ДОБИВ НА СОЛ СЕ 

ВПЛИТАТ В ХИЛЯДОЛЕТНА ИСТОРИЯ 

 Отговорност към природата, издигната в ранг на изкуство, за добив

на сол в уникална, защитена от закона екосистема;

 Добра практика за добив и производство на сол по отговорен спрямо

природното наследство начин, с цел да се превърне в пример за

опазването на околната среда и на биоразнообразието;
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Le Saunier de Camargue – ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И ДОБИВ НА СОЛ СЕ 

ВПЛИТАТ В ХИЛЯДОЛЕТНА ИСТОРИЯ 

• Най-големият град в региона – Арл, се намира на приблизително 50 км; 

• Изключително богат на обекти на наследството, особено от Римския период, като по-

голямата част са включени в световното наследство на ЮНЕСКО: Античният театър, 

Римският амфитеатър, Римските некрополи, Римските терми, Обелискът в Арл, 

Аквадуктът и мелницата Барбегал, Църквата Св. Трофимус, Музеят на антиките в Арл, 

Музеят Реату и Музеят Арлатен; 

• Днес, освен добива на сол и отглеждането на ориз, туризмът е основен източник на 

приходи за региона: Камарг се посещава годишно от над 1 милион туристи; 

• Хората идват, за да видят едно от последните останали „диви места“ в Западна 

Европа; 

• Запалените орнитолози са специална категория туристи, които идват тук в едно от 

най-добрите места за наблюдение на птици в света - защитени територии от различен 

тип: Регионалния природен резерват Mahistre et Musette, Биосферния резерват 

Камарг, Природния резерват Scamandre, блатата Carbonniere, Sensibil Marais des

Gargattes, блатото Cougorlier.
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Le Saunier de Camargue – ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И ДОБИВ НА СОЛ СЕ 

ВПЛИТАТ В ХИЛЯДОЛЕТНА ИСТОРИЯ 
• Компанията Salins du Midi днес е един от водещите играчи в добива на сол в Европа, производството и продажбата 

на сол - от промишлена до готварска сол, с признат световно фин вкус; 

• Тя е единственият европейски производител, който притежава необходимата техника за производството на сол по 

всички три основни метода: соларен, термичен и минен, като има инсталации за преработка във Франция, 

Испания, Италия, Тунис и Сенегал; 

• Според официалните данни, през 2017 г. във фирмата работят над 1500 души, а производственият капацитет на 

групата е 4 милиона тона сол годишно; 

• Историята на компанията започва през 1856 г., в град Aigues-Mortes, там където е най-старата добивна зона и 

където компанията основава марката „Le Saunier de Camargue”; 

• Култивирането и обработката на солта - в тясна връзка с природните цикли, така че през ранната пролет 

басейните са затворени, за да спрат проникването на морска вода и да позволят изпарението на наличната вода и 

началото на кристализацията на солта, а до месец септември се създава слой от сол с приблизителна дебелина от 

9 см, който след това през месец октомври се събира ръчно от работниците; 

• Всеки басейн произвежда различен вид кристали, които се събират отделно: фина сол, едра сол и цвете от сол; 

• В Aigues-Mortes, компанията притежава площ с дължина 18 км и ширина 13 км, която се пресича от над 340 км 

пътища и улици, направени както за работниците, така и за туристите; 

• Всеки от 10-те служители, които работят на обекта в Aigues-Mortes продължава да предава от поколение на 

поколение традиция в Salin d'Aigues-Mortes, управление движението на водата спрямо вятъра, бурите и 

солеността; 

• Освен това, те отговарят за запазване природните богатства на солниците, чрез дейности като създаване на малки 

острови за насърчаване на гнезденето в посещаваните от птици области. Почвата и солените води са уникална 

среда не само за птиците, но и за ендемични, редки и защитени от закона видове растения. 
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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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