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ХОРИЗОНТИТЕ НА СЕЛСКОТО ЖИВЕЕНЕ
* * *

КУЛТУРА, ТРАДИЦИИ, ЦЕННОСТИ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКИТЕ
ОБЩНОСТИ
Мария В. Шишманова
CULTURE, TRADITIONS, VALUES- POTENTIAL FOR THE REVITALIZATION OF RURAL
COMMUNITIES
Maria V. Shishmanova
Abstract: The present study is an attempt to analyze the culture, traditions and values as basis for
revitalization of rural communities. Specifically consider the intangible cultural heritage as a value for the
future of the past involving local communities in the cycle of transformation of intangible cultural values in
tourism product. The transformation of traditions, rituals and forms of life into marketable products seen as
authentic can be attributed in the "desired" displayed by the visitors - tourists to experience these intangibles.
With proper and successful management of the intangible cultural heritage it can turn into wealth and source
of economic development of a community and territory on the condition that will compensate by the protection
of its authenticity. Increasingly, marketing of cultural heritage dedicated to the management of entertainment
- related cultural sites and intangible cultural heritage should not be viewed simplistically, but to present itself
as a cultural tourism product that requires storage, reification and authenticity in its realization and
manifestation of its market qualities.
Keywords: Cultural Heritage, intangible cultural values, revitalization of rural communities, tourism
product
Въведение
В настоящето изследване е направен опит за анализиране на културата, традициите и
ценностите като основа за ревитализация на селските общности. Нематериалното културно наследство
се оценява като ценност на миналото за бъдещите поколения. Включването на местните общности в
поддържането, съхраняването и вплитането в цикъла на нематериалните културни ценности в
продаваем продукт за туризма е елемент от глобалния свят. Трансформирането на традиции, ритуали
и форми на живот в продаваеми продукти, наблюдавани като автентични от посетителите-туристи,
превръща тези нематериални ценности в неповторимо изживяване за тях. Управлението на
нематериалното културно наследство може да се превърне в богатство и източник за икономическо
развитие на определена общност и територия при условие, че ще се компенсира със защита на
автентичността си. Все по-често маркетингът на културното наследство е посветен на управлението на

развлеченията, свързани с културните ценности и по-специално с нематериалното културно
наследство, за да бъде то представено като културен туристически продукт, който може да
ревитализира периферни селски райони.
Материал и методи
За настоящото изследване са използвани документи на ЮНЕСКО за културното наследство
както и български такива, и множество аналитични материали описани в литературата. Чрез
сравнителен анализ на проблемите за нематериалното културно наследство и отношението му с
местите общности се търси разковничето за ревитализация на общностите в периферните и селски
райони.
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нематериалното културно наследство, както и на пазара в тези сфери. Икономиката и туризмът имат
огромно влияние при формулирането на стратегии за културното наследство, докато дебатът относно
правата и интелектуалната собственост са включени в политиките на културното наследство. Така
антропологията може да бъде полезен подход за разбиране на проблемите и границите на употреба и
злоупотреба с културно наследство от страна на различни социални, политически и културни
участници в късната „модерност“.
През последните години дебатът за нематериалното културно наследство повиши изключително
значимостта си с формулирането на Конвенцията на ЮНЕСКО 2003. Историята на тази концепция се
наблюдава от по-дълго време, през което се следи нейното прогресивно развитие, определя се линията
на интерпретация и концептуализация на културното наследство, особено нематериалното.
Нематериалното културно наследство има многобройни пресечни точки с национални и международни
нормативни документи, с политическите стратегии за интервенция върху валоризация на културните
процеси за целите на териториалното развитие и с икономическите интереси на микро, средно и макро
равнище, свързани с културното и природно наследство.
През 1982 г. Световната конференция за културните политики въвежда за културното
наследство понятието за култура от антропологична гледна точка, която е като начин на живот и
социална организация на една група със нейните традиции и културни прояви. От този подход
произтича разширеното виждане за културните ценности, което освен паметниците и обектите,
обхваща социално-културния и икономически статус, в които те трябва да бъдат записани (World
Conference on Cultural Policies).
Малко повече от десет години след като ООН в Десетилетие за културно развитие (1987/1997)
допълнително подсили идеята с твърдението, че културното наследство се представя като източник на
идентичност за групи, общности и дори цели нации и припомня как трябва да се разглежда неговата
защита, като един от най-важните елементи на водещи до многомерно развитие (Proclamation of the
World Decade for Cultural Development (1987/1997).

През 1995 г. Световната комисия по култура и развитие подчерта в своя годишен доклад
творческата и конститутивна роля на културата в развитието на средата, и по-специално тази на
нематериалното наследство, което прави ясно централното място на местната общност или традицията
като носител за тяхното опазване и популяризиране.
Едновременно бяха разработени в областта на антропологията и правото, но също така и в
икономическата и политическата сфери важни постановки, свързани с устойчивото развитие и
значението на местните знания и свързаните с тях практики, традиции за устойчиво използване на
ресурсите, (Leach, 1998) които тласкат все повече и повече опериращите в сектора в посока на
включване на местните общности в процесите на вземане на решения и защита на ниско ниво т.е.
задвижване на общността отдолу-нагоре.
Този набор от насоки се препокрива с Конвенцията за защита на нематериалното наследство,
подписана в Париж на 17 октомври 2003 г. и последващи ратифицирани документи. В този документ се
акцентира върху важността на участието на общности, групи и неправителствени организации в
процесите за защита и подобряване на нематериалното културно наследство в една многообхватна
идея. Тази идея защитава и опазва разнообразния набор от дейности, вариращи от идентификация на
документация до научни изследвания, опазване, защита, промоциране, развитие и предаване,
ревитализиране, изявяване и организиране на прояви за експониране и социализиране на
нематериалното културно наследство.
През 2005 г., но в сила от 2011 г., най-накрая Съвета на Европа изготви Конвенция за стойността
на културното наследство за обществото, акцентираща върху значението на знанията и използването
на културното наследство като основни права на индивида, за да взема свободно участие в културния
живот на общността и да се радва на изкуствата.. Документът акцентира на участието на общностите в
определянето и управлението на културното наследство, на което са създатели и носители и разглежда
участието на общностите като съществен елемент на процеса на капитализация.
От правна гледна точка, в същото време културното наследство е въпрос на интелектуална и
културна собственост (Harding,S. 1997: 722-774; Bendix et alt., 2012) и достига до включване в местното
културното наследство като законен източник със стойност за идентифициране и обявяване на
паметник на културата. То се определя като обект на собственост на местната общност и се представя
със собствената си идентичност. По този начин може да бъде включено и като национален паметник на
културното наследство на дадена страна.
Така може да се конфигурира сътрудничеството между държавата и общностите на местно ниво
в „производството“ на политически и икономически практики. От нематериалното културно
наследство се възползват мултиплициращи се в сектора фигури – културни медиатори. Те са както
вътрешни, така и външни представители на самите общности, експерти на местните култури,
техническия и административен персонал на държавни институции, независими експерти и
политически активисти, участващи в различни институционални практики, предприемачи желаещи
да развиват легален бизнес, свързан с културния ресурс (Palumbo, 2003; 2007: 40-51; 2009).
На фона на тези дебати един много спорен въпрос се оказва ролята, която държавата
осъществява в регулацията на този общ комплекс от социални, културни и политически отношения,

това което някои синтезираха във формулировката „режим на културното наследство“ (Bendix et alt.,
2012).
В същото време периферно се развива научният и технически дебат за концепциите и
практиките за регулация на нематериалното културно наследство, като едно „гъсто производство“,
осъществявано по строги от икономическа гледна точка възможности. Тези възможности са
представени от маркетинга на културното наследство и от културния туризъм, относно опазването на
културното наследство и развитието на местните икономики.
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природозащитните проблеми с историческо-антропологическите, по отношение на нематериалното
културно наследство и натиск на същото културно наследство във валоризиране на териториите и
общностите, въпреки че са на втора линия на действие и вземане на решения – процеси често
двупосочни.
Текстовете за маркетинг на културното наследство предлагат представянето му често
необичайно за антропологичния подход към темата, както и интересни въпроси, по които трябва по
някакъв начин да се вземе позиция.
Валоризацията на културните особености на конкретно място, в което са вградени или се
изграждат местни марки чрез остойностяване на културните дадености, включително нематериално
културно наследство, е от особено значение. Често този подход се споменава като „склад на капитали
за валоризиране“ (Cerquetti, 2010: 124). Предлагат се маркетингови текстове като опит на надеждна и
възможна оферта за привличане на „потребител/посетител“ (Cerquetti, 2010: 127). Една активност е
значително по-определена от други дейности в тематичен аспект или в различни места, определени за
туризъм. За брандирането на определена територия някои автори (Dick, 2003: 94; Ritzer, 1999) твърдят,
че:
„Процесът на определяне на имиджа на дадена територия не се отнася само до приетите
политики за продукта, но също така включва комуникационни политики във всичките области на
инвестирането и на различните опити с именуването на координиращите, всички моменти на контакт
и взаимодействие с потребителите като канали за комуникация или местата за комуникация.“
(Cerquetti, 2010: 132).
Културното наследство, свързано с определена територия, трябва да се третира и разглежда
точно като един продукт, който трябва да бъде пуснат гарантирано на пазара като разпознаваем и
съгласуван, така че да достигне до потребителите с максималния си капацитет и да бъде достъпен, и
никога да не се мисли за културното наследство като за предмет за промоцията, а като независим от
неговата преди всичко туристическа функция.
Някои постановки съдържат призиви и дори определят възможността за брандинг в национален
мащаб. Така се рамкира цялостната дейност на промоциране на културата – материална и
нематериална – от една страна в рамките на местния териториален маркетинг и така се достига до
национална визия.
Брандингът е създаване на връзката между продукта и територията или в контекста, в който са
създадени продуктите, и особено ландшафта и най-добрите експонати на културното наследство, т.е.

той е резултат от интеграцията на естествени, изкуствени, исторически и културни компоненти.
(Cerquetti, 2010: 136).
Откриват се широко застъпени ценности, обсъждащи се в рамките на научния дебат за
културното наследство, тясно свързани с подхода на продуктивността, предприемачеството и
икономическото развитие на териториите. Много автори например настояват за „необходимостта от
автентичност“, което характертеризира съвременното общество. В резултат на анализи се предлага
подобен антропологически размисъл, като например препоръката да се преструктурират в нови рамки
обекти и събития на местните култури във физическата и историческа среда. Това се прави, за да се
отговори на необходимостта от автентичност – изискване, поставено от постмодерните потребители с
цел да се постигне по-ефективно позициониране на територията в съзнанието на потребителите.
В антропологичните произведения тази рефлексия води до критично преосмисляне на
„традиционното потребление“ (Graburn, N, 2001), като се изолира „мощната маркетингова стойност на
културното различие“ и бележи как „родни традиции са разчленени и пренаредени, за да се отиде към
създаване на продаваемо подобие на автентичност“. В същото време в маркетингови текстове се
спират на необходимостта да се „опаковат“, представят и трансформират традиции, ритуали и форми
на живот в продаваеми продукти, като се „наблюдава как автентичността е „желана“ категория от
посетителите/туристите, но непременно постигната „чрез манипулиране на изображения и
преживявания“ (Graburn, N, 2001: 15).
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териториалният маркетинг разглеждат туристическата индустрия като ангажирана в двойна
концептуализация на културите – от една страна като свободни, честни и независими от
икономическото развитие, а от друга като просто още един продукт, който може да бъде „опакован“ и
по този начин да се подчини на консуматорството, което надвишава социални и политически функции
или автентичност.
Според някои учени на съвременния туризъм (много от тях антрополози на англосаксонската
школа) туризмът създава неравни първични връзки (Robinson, 2001) и културното наследство е
представено като конструиран продукт на модерността и определено минало време, на специално
експериментирани опити от физически лица и на мобилното пространство в областта на туризма
върху други негови аспекти (Heinich, N. 2009). Други автори анализират културното наследство в
аспекти като „обработка“ на традицията, която е изправена пред „огъване“ според желанията на
туристите, както и разискват повдигнати проблеми от изпреварващото и виртуално използване на
местата в много информационни канали, предлагани от новите медии, което често е мотив за силна
стагнация и стереотипност на културите (Mugerauer, 2001; Bindi, 2008).
Критиченият анализ на пазарните практики на туризма в областта на нематериалното културно
наследство често е свързан с обсъждането на формите на идентификация на културни ценности. През
последните години се обръщаме назад, за да отразим процесите на комерсиализиране на културните
ценности с понятия като „отчуждение“ и „фетишизъм“. Стига се до идеята за широко разпространение
в анализите на късно модерната консумация, за интегрирано отражение върху отношенията между

реификация (овеществяване, опредметяване) и представяне на културното и природно наследство в
различни медийни изяви.
Според някои автори в глобализираната икономика би имало дори нещо като универсална
„реификация“, която може да се адаптира всеки обект на пазара. Така дори ще се узаконят и въведат
правила на икономиката, които остойностяват тези обекти. От своя страна теоретично маркетингът на
културното наследство или комерсиализирането на културното наследство ще доведат до изцяло
положителен резултат и възможност да се генерира обогатяване, овластяване на общностите,
придобиване и отстояване на определена тяхна свобода. Най-критичните гласове твърдят, че тя
включва редукцията до едно лице, до един субект (например в случая, традиционен носител) до едно
нещо, до един обект, лишени от контрол на израженията им, традициите и културните познания. Това,
наред с други последствия като мумификация и осигуряване по антиисторически вид на традицията и
формите на културно изразяване на общността, поема „тяхната пълна удоволетвореност“ (Lixinski,
2008).
Необходимо е да се каже какво се разбира под комерсиализиране на културното наследство в
контекста на описване на маркетинга и антропологичната критика. За отражението върху същността
на туризма е проведено изследване от Valene Smith (1976, 1992) и Йохансен предлага това определение:
„Реификация е процес, при който дадена културна или природна даденост става достъпна за
туристи като консуматорски продукт, и от това въпросната културна даденост също придобива
икономическа стойност "(Johansen, 2002: 34).
Привидно неутрални определения като по-горното се противопоставят на най-критичните
позиции, в които трябва да се разглежда тази реификация – „една от най-големите заплахи за
културните ценности”. В този смисъл успехът на туризма е свързан с баланса на нематериалните
културни ценности и представлява „потенциална културна трагедия”, според някои критици на
процесите на хибридизацията между местните култури и международния туризъм.
Все по-често обаче се срещат автори, не само сред специалистите по маркетинг или сред
икономистите, подготвени да видят в туризма важен партньор за правилното и успешното управление
на нематериалното културно наследство, един източник на богатство и на икономическото развитие за
обществото (Richards, 2007:304). При условие, че тази „стока“ може да се компенсира с образование на
местните общности и туристите, автентичността трябва да бъде защитена до такава степен, че все почесто текстовете за маркетинг на културното наследство да са посветени на управлението на
образователното развлечение или казано още „забавното образование“, свързано със съответните
културни ценности. Те биха могли да разрешат значителни противопоставяния в тази област, когато се
възнамерява да се представи културното наследство като културен туристически продукт заедно с
това, което се противопоставя на съхранението, консервацията, реификацията и автентичностга на
пазарните качества.
Уникален и изключително чувствителен сектор от това противопоставяне между защита и
търговското промоциране на туризма и нематериалното културно наследство са без съмнение
занаятите и традиционните предмети, които непосредствено се отнасят до валоризация на традиции и

защита на материалната култура. Тук се преплитат чувствителни въпроси като например купуването
и продаването на обекти на местната традиция от изследователи, колекционери и дори антрополози.
Това, че стойността на мислено представения предмет, построен и използван от местната
култура в надлокалното пространство, преждевременно глобализира колекционерския пазар днес и
все повече открива връзката между пазарите и културното наследство, въпреки че тя не е
единствената. Това се добавят към тези и други практики, широко разпространени в късната
модерност като практиката на местните традиции и фестивали, както и панаири на типични локални
продукти, в които темата за поставянето на търговска стойност за стоките, произведени благодарение
на знания, умения и практически традиционно споделени практики от местната общност, става все почувствителна и деликатна.
Въпроси като автентичност и екзотика/примитивизъм, свързани с типични месни занаятчийски
произведения и такива на агро-пасторалното производство, предвиждат едно влияние върху
стойността, до голяма степен определящо се от емоциите. В маркетинга те следват дискусията и
носталгията към бивши общества от миналото, работили срещу натрапени външни култури и
насилствено наложени през вековете на господството. Отдавна урбанизираните форми на живот в
селските райони, периферни до центровете на вземане на решения, се представят като гаранти на едно
животворно, ободряващо и утешаващо минало, като заслужават внимание и подобаващо развитие и
съживяване.
Храни - кулинария, занаяти и местно традиционно изкуство стават гръбнака на фестивалите и
туристическите атракции в непосредствена близост до най-истинските изрази на нематериалната
култура – съживяването на местните езици (говори, диалекти, езици на малцинства) и народна музика
(Johansen, 2002). Ревитализацията от една страна прави старите културни символи на една група
приемливи и дори желани от съвременното общество. Същевременно се елиминира знака, който се
приписва на тях по време на принудителен период на възприемане на чужда култура (в случая на
културните ценности на родното общество) или връзката между хегемонни култури и народни
култури, която е отново в културното и политическо пространство на европейската модернизация
(Bindi, 2011: 203-212).
Древните културни прояви са адаптирани, за да станат продаваеми на съвременното общество,
както и приемливи за по-младото съвременно поколение (преглед и преформулиране на културните
изрази), тъй като те не влизат в конфликт с променената чувствителност и нов набор от основни
права.
Заветите от миналото и онаследените права на териториите на локално ниво често не се
признават от туроператорите, също както и в случая с местни продукти, занаятчийски произведения и
местни знания, които често са обхванати от техните индустрии и международни търговски
предприятия. От гледна точка на тяхната земя и дори на техните свещени ритуали в крайна сметка те
могат да бъдат „пуснати на пазара”, третирани като предмети за продажба.
На екстремния и провокативен въпрос не е ли скандално сакралното да се предоставя за
продажба, отговорите са че утвърждаването на свещеното е както земята и интелектуалната
собственост, които не са били продадени в действителност от мениджери, проектанти, политически

анализатори, туристически оператори, тъй като те рядко са имали реален интерес да работят с
нуждаещите се. Подобен аргумент може да се дискутира и за общностите в периферните райони на
съвременното общество за достигане на решения, способни да дадат ползи и за двете страни.
За това много ценно е да се отбележи че, за напрежението между туризма, глобалните пазари и
местното население, пазарът разкрива какво е използваемо. Същността на местните движения за
правата върху интелектуалната собственост повторно точно обосновава какво може да се използва и
то отново в контекста на локалната собственост в традиционната местната култура. Традицията е
доказана и това е концепцията за вграждане на локалната култура в икономиката на селската
общност.
Конвенцията от 2003 г. представлява нематериалното културно наследство като обективизиран
ресурс, подложен на модерните пазарни техники (Brown, 2005: 52). Те налагат например описване,
индексиране и съхраняване на електронен носител, които все повече и повече опасно разкриват
тяхното бързо морално остаряване и нетрайния им характер. Много финансирания са директно
осъществени през последните години за производство на все повече и повече точни инструменти за
правна защита на културните ценности – проучвания и програми. Освен това по-голямата част в
резултатите на външния елит не задвижват местната общност. По-отговорно би се инвестирало в
такива и много други ресурси в общи програми за подкрепа и укрепване на местните общности
(Scafidi, 2001: 827). Сега със Стратегията за развитие на творческите индустрии би могло и у нас да се
подкрепи развитието, опазването и съхранението на културно-историческите ценности.
Може ли да стане масирано присвояване на нематериалното културно наследство на местното
население, или това присвояване неизбежно да се наложи повече или по-малко по силата на
взаимодействието между „обществото от малък мащаб“ и гигантските компании на световната
индустрия? Ако е вярна последната хипотеза, кой нов закон за традиционните знания и фолклора
може да направи разликата (Davis, 2003: 830)?
Риторичният въпрос на Дейвис подсказва сценарий без изход за автономно и съвместно
паритетно управление на културните основи, които не трансформират нематериалните активи в обект
на напълно свободен пазар, а са напълно зависими от своите производители и изцяло управлявани от
външни актьори от световен мащаб, в рамките на пазарните правила, като добавят напълно чужда на
логиката съществуваща стойност на едни и същи обекти и културни ценности.
Освен това някои оператори на международния туризъм предлагат на пазара културни ресурси
и се борят да се отбележи, че когато туристическата промоция на културното наследство тревожи
местните пазарни очаквания (често сблъскващи се с очакванията на стила и правилата на външния
пазар), се осъществяват рекордно големи загуби от търговска гледна точка. По тяхно мнение това
противоречие е видно в европейското пространство, където широкият обхват и решенията са
предоставени на местните общности в управлението на културните им ценности и изглежда по-голямо.
Получава се като последствие максимизиране на печалбата и икономическото развитие на
туристическия сектор и може да се каже, че когато се разчита твърде много на местните общности,
пазарът ги поставя пред изпитание.

Проблемите, които са на фокус, и всички тези примери, за които учени, местни политици и
асоциации дискутират, се активизират в посока на валоризиране, насърчаване и защита на културното
наследство. Те се съсредоточават върху „стойността на културата“, процесите й на развитие, както и
върху включването, разработването и вграждането на материалното и нематериалното културно
наследство в дейността особено на месните периферни селски общности.
Ако културното наследство е „особена версия на миналото, което принадлежи на определена
специфична група“ (Rowan, Baram, 2004: 7), но която не е изчерпана изцяло и е комплекс от културния
живот, стремежът е навсякъде да присъства като промяна и трансформация. Тази особена версия се
представя и реализира на пазара. Тя, като динамична фрагментация на миналото и идентичността на
една група, претендираща за „уникалност“, често e основна и е сведена до минимум –
универсализирана „под формата на ценност за консумация“ (Rowan, Baram, 2004: 10). Тук понятието за
стока е „да се произвеждат стоки и услуги за пазара, които могат да се купуват и обменят без
позоваване на социалната среда, в която те са произведени”.
В по-глобалния съвременен свят, още повече не спира мощната динамика на производство,
разпределение и потребление на ценности като стоки, обекти, знания и културни практики, които да
станат ключ към значителните ценности – потребителските стоки за световния пазар на туризма.
Реификацията на миналото е част от траекторията, в която специално подбрани ценности
увеличават обикновените черти на социалния живот и все повече и повече местни ресурси стават
обекти на потребление..
Същата система на подбор определя нематериалното културно наследство по глобалната скала
и допринася за изграждане на критерии и списъци на „постижения“, които валоризират уникалността,
отдавна призната като ключов елемент на валоризирането и популяризирането на културно
наследство в потреблението на световния туризъм.
Представителният списък с елементи на нематериалното културно наследство в България се
изготвя още през 2008 г. и се извършва въз основа на Национална кампания „Живи човешки
съкровища”, която се провежда на всеки две години и която има вече проведени издания (2008, 2010,
2012, 2014 г.). Опираща се на Регистъра на нематериално културно наследство в България, селекцията
за Представителния списък протича на два етапа – регионален и национален (Културна политика).
Регионалният включва преглед на номинации с елементи на нематериалното културно
наследство, постъпили във всяка от 28-те области на страната и излъчване на една областна
кандидатура за участие на национално ниво. Провеждането на регионалните селекции се извършва с
широко участие на общностите и носителите на нематериално културно наследство в съответните
области (Културна политика)
От достигналите до втория етап кандидатури се излъчват пет, които се вписват в Националната
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Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на България.
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Изводи
Един от основните акценти в европейските политики за развитие на културата е да съдействат
на процеса на устойчиво развитие на сектора, в т.ч. децентрализация и деконцентрация на културни
дейности, нарастване на културното потребление, публично частно партньорство, алтернативни
финансови инструменти на базата на допълняемост, да работят за равен достъп до качествен и
разнообразен културен продукт (културни стоки и услуги) от всички социални групи.
Необходимо условие за развитието на културния сектор в тази посока е създаването на културни
стратегии на национално и регионално ниво, които да зададат дългосрочната визия, целите и
дейностите (инструментите) за нейното реализиране. Ресурсът, който индустриалното и културно
наследство дават като основа на тази стратегията, е сериозна предпоставка за създаването на уникален
в национален контекст модел за културно възраждане и развитие (Стратегия за развитието на
културата в община Габрово 2014 - 2020).
Отрицателният прираст на населението и отливът на хора между 18 и 40 години е основен
проблем на общините в селските райони. Целта е да се използва развитието на културния сектор като
важен инструмент за решаването на демографските и икономическите проблеми. Резултат от
реализирането на такава стратегия на селска община, е че трябва да развие своя културен потенциал,
като си извоюва устойчив имидж на гостоприемна и предпочитана среда за изкуствата и културата, с
акцент и специално внимание на съвременните образци, да спечели симпатиите на младите творци от
всички области на изкуствата и културата, да привлече нови публики и да активизира културния
туризъм, както и културните и творческите индустрии в региона.
Стратегията си поставя за цел да запази, надгражда и развива запазената марка на района.
Реализирането на стратегията не би било възможно без културна инфраструктура, която да отговаря
на съвременните стандарти и да позволи представянето на качествено европейско и световно
съдържание (Културна стратегия на община Пловдив 2014 – 2024).
Развитието на културната индустрия – масово възпроизводство и разпространение на културния
продукт чрез индустриални методи и информационни и комуникационни технологии (музикална
индустрия, книгоиздаване, филмова индустрия, печатни медии, радио, телевизия и нови медии,
софтуер и видео игри); творческа индустрия (дизайн, архитектура, рекламен пазар) – междинно
потребление на културния продукт в производството на други не-културни продукти, си поставя за цел
да бъде позитивен национален пример за интегриран подход.
Стратегията трябва да препоръчва и създаването на пакет от реформи по отношение на
управлението и структурата на общинските културни институти и общинския финансов ресурс за
култура. Тя трябва да включва и поредица от мерки, които да синхронизират дейността на
общинските културни институти и да съдействат за привличането на допълнителни финансови
ресурси за сектора.
Равнопоставеното участие на общинските, регионалните и държавните културни институти и
независимия сектор в реализирането на стратегия за културно развитие е от ключово значение за
нейния успех. Крайната цел на стратегията е създаването на ефикасна и ефективна “екосистема” в

областта на културния сектор, която да бъде двигател и гарант за реализирането на успешен, устойчив
и иновативен модел в областта на културата (Национална стратегия за развитие на културата – проект
30.11.2011; Национална стратегия за развитие на творческите индустрии в България).
Заключение
Проблемите при опазване и съхранение на културно-историческото и природното наследство,
устойчиво развитие на туризма, за да стане основа за ревитализиране на периферните и селски райони,
могат да се резюмират както следва:
 създаване на нов регистър на всяка община за описване на архитектурните паметници на
културата /къщи – продадени, съборени и саморазрушили се/;
 необходимост от издирване на собствениците им;
 съхранение на местния словесен фолклор /говор - диалект/;
 създаване на фонотека и видеотека с песни, танци и инструментали, обреди, фестивали за
запазване на нематериалното културно наследство на общината;
 разкриване и регистриране съгласно закона за културното наследство на етнографските
сбирки по читалищата.
Запазено и предавано в автентичният му вид от поколение на поколение, като нематериална
ценност, днес е задължение да му се отдаде значимото и необходимото, като продължение на
българския дух, да се съхранява и предава, това което днес приемаме за история.
Организацията

и

координацията

на

дейностите

за

постигане

на

целите

съгласно

регламентираните функции на Общинските съвети в Закона за културното наследство са следните:
 приемане стратегия за опазване на културното наследство на територията на съответната
община в съответствие с националната стратегия;
 предоставяне концесии върху обекти недвижими културни ценности – общинска
собственост;
 създаване общински фонд "Култура" при условията и по реда на Закона за закрила и
развитие на културата;
 регистриране музеи и музейни сбирки на територията на Общината;
 създаване на атрактивен рекламен профил на култулното наследство в общината със сайт
достъпен в световната интернет мрежа;
 приемане правилници за устройството и дейността на общинските музеи, след
съгласуване с министъра на културата;
 осигуряване финансиране чрез целеви средства в общинския бюджет на дейностите по
опазване на културното наследство.
Визията на общината трябва да бъде опазване, устойчиво управление и популяризиране на
културното наследство на общината за подобряване нейния имидж и повишаване стандарта и
качеството на живот на нейните обитатели.
Това означава:

 създаване условия за опазване и устойчиво управление на културното наследство на
територията

на

общината

с

оглед

подобряване

на

нейното

разпознаване

и

популяризиране;
 подобряване стандарта и качеството на живот на гражданите на общината чрез по- добро
експониране и социализиране на нейното културно наследство;
 отключване и вграждане на потенциала на културата като основин ресурс в икономиката
на общината (основа за развитие на туризма) за дългосрочно и устойчиво развитие на
местната общност и региона.
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Демографските дисбаланси в селата и отражението им върху пазара на труда
Камелия Петкова

Demographic imbalances in rural areas and their impact on the labor market
Kamelia Petkova
In recent years the Bulgarian villages are facing many challenges such as demographic progressive reduction of population,
negative population growth, low birth rates, high mortality, poor age structure, increased migration, depopulation etc. In the
context of demographic picture outlined in this report will focus on the current status of the rural population and changes in
its structure.
Key words: Demographic challenges, labor market, employment

През

последните

години

българските

села

са

изправени

пред

множество

демографски

предизвикателства като прогресивно намаляване на броя на населението, отрицателен естествен
прираст, ниски нива на раждаемост, висока смъртност, влошена възрастова структура, засилени
миграционни процеси, обезлюдяване и др. По данни на официалната статистика, през 2015 г.
населението, живеещо в селата, възлиза на 1 926 602 души, като в сравнение с далечната 1887 г. се
отчита намаление в размер на 634 226 лица (www.nsi.bg). В структурата по местоживене се регистрира
значително намаляване на селското население, спрямо градското. Ако през 2010 г. съотношението
градско/селско население е било 71,6% към 28,4%, то през 2015 г. стойностите значително се променят
в полза на нарастване на градското население: 73,1% към 26,9%.(www.nsi.bg)

Източник: www.nsi.bg
Негативни тенденции в селата се очертават и при анализирането на някои други важни демографски
показатели като например нивa на раждаемост и смъртност. Прогресивното намаляване на селското
население, и то предимно на лица във фертилна възраст, води до значителното понижаване и на
коефициента на раждаемост. По данни на официалната статистика, неговата стойност през 2015 г.
възлиза на 8,5 промила (www.nsi.bg). В сравнение с градовете, в селата се наблюдава намаление в
размер на 0,9 промила (www.nsi.bg).
Фигура 2. Тенденции в изменението на коефициента на раждаемост и смъртност в селата (в промили)

Източник: www.nsi.bg
Смъртността в селата продължава да бъде висока: от 20,7 на хиляда към 2010 г., коефициентът на
смъртност нараства и достига 22 промила през 2015 г., което се дължи основно на влошената
възрастова структура на населението в тези райони и преобладаване на лица от по-високите
възрастови групи в тях. За сравнение, в градовете стойността на коефициента на смъртност е
значително по-ниска (12,9 промила) през 2015 г. (www.nsi.bg).
Разглеждайки демографските дисбаланси в селата, специално внимание следва да обърнем на това, че
в тях се регистрира една отчетлива тенденция на застаряване на населението

с бързи темпове

(www.nsi.bg).
На Фигура 3 и Фигура 4 са представени възрастовите пирамиди на структурата на населението по пол
и местоживеене, които илюстрират добре процесите на остаряване в селата ни към днешна дата.
Фигура 3. Възрастова структура в градовете Фигура 4. Възрастова структура в селата

Източник: www.nsi.bg
Промените в структурата на населението в селата, изразяващи се в превес на по-възрастните хора, за
сметка на по-младите, се отчита и когато разгледаме стойностите на показателя средна възраст на
населението. По данни на НСИ, през последните години се констатира едно постепенно нарастване на

средната възраст на населението в тези райони. През 2015 г. средната възраст достига до 46,1 години, за
разлика от градовете, където стойностите на този показател са значително по-ниски– 42,3 години
(www.nsi.bg).
Фигура 5. Средна възраст на населението по местоживеене за 2015 г.

Източник: www.nsi.bg
Картината на влошената възрастова структура на населението в селата буди безпокойство и от гледна
точка на това, че тя рефлектира както върху разпределението на лицата в под, в и над трудоспособна
възраст, а така също и върху качеството и количеството на работната сила (Актуализирана
национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030 г.) :34). По
данни на официалната статистика от 2001 г. насам, делът на трудоспособното население в селата
прогресивно намалява и достига през 2015 г. до 106298 души (www.nsi.bg)).
Фигура 6. Население под, във и над трудоспособна възраст за периода 2010-2015 г.
в селата

Източник: www.nsi.bg
Всеизвестно е, че заетостта и икономическата активност са едни от основните фактори за социално
разслояване и генериране на социални неравенства. С тях са свързани трудовият и социалният статус,
доходите и благосъстоянието, нагласите и ценностните ориентации, поведенческите схеми. В тази
връзка интересно е да проследим състоянието на заетостта в селата, предвид отчетените по-горе
негативни демографски тенденции и в контекста на възможностите, които тези населени места
предлагат за личностна и професионална квалификация на населението, живеещо в тях.

По данни на официалната статистика, през 2015 г. стойността на коефициента на заетост1 в селата е
значително по-ниска (с 15%), в сравнение с неговите стойности в градовете. (www.nsi.bg)
Таблица 1. Коефициент на заетост по възрастови групи и местоживеене през 2015 г.

Източник: www.nsi.bg
Отчитайки възрастовата структура на населението в селата от гледна точка на заетостта, се наблюдава
значително намаление в стойностите на коефициента на заетост при младежите до 24 г., и при повъзрастното население на 60 и повече години, което се дължи както вече споменахме от една страна на
засилените миграционни процеси, на липсата на достатъчно възможности за реализация на младите
хора на трудовия пазар, а така също и на влошената икономическа ситуация в страната, свързана със
закриването на работни места в селските райони.
Фигура 7. Коефициент на заетост по възрастови групи за 2012г. и 2015 г.

Източник: www.nsi.bg
Успешната реализация на пазара на труда в голяма степен се обуславя от равнището на образование и
квалификация. В тази връзка от гледна точка на демографските дисбаланси и отражението им върху
пазар на труда в селата придобитото образование е от значение, дотолкова доколкото неговите
различни степени диференцират хората по доходи, по трудов статус, по престиж и самочувствие. По
данни на официалната статистика, заетостта в селата сред лицата с основно и по-ниско образование
1

Данните са за възрастовия интервал 15-64 г.

намалява по-съществено, в сравнение със заетостта сред онези с по-висока степен на образование.
Данните отчитат наличие на правопропорционална зависимост между тези два показатели. При
лицата с по-високо образование, стойностите на коефициента на заетост са значително по-високи, за
разлика от отчетените при онези с начална и по-ниска степен. В разреза по местоживеене се наблюдава
значително по-ниска заетост в селата, за разлика от градовете. Сред основните причини за това
състояние можем да посочим наличието на ограничен брой работни места в селата, липса на
достатъчно възможности за упражняване на труд извън селското стопанство и други.
Фигура 8. Коефициент на заетост на населението на 15-64 г. в селата по образование през 2015 г.

Източник: www.nsi.bg
С оглед по-добрата реализация на пазара на труда, интерес представлява и това, доколко населението
в селата проявява инициативност и интерес към участие в обучение. Данните от Наблюдението на
работната сила показват, нисък дял на лицата в селата, участващи във формално и неформално
образование. Причините за тези значителни разлики по оста град-село вероятно идват както от
липсата на достатъчно информация в селата за ползите от посещението на по-младите хора в
трудоспособна възраст в подобни форми за обучение, а така също и от невъзможността от участие в
обучение, имайки предвид, че тези образователни инициативи в повечето случаи се организират в
областните градове, които са далеч от някои населени места.
Фигура 9. Население на възраст 15 и повече навършени години, участващо в обучение, по местоживеене

Източник: www.nsi.bg
В зависимост от статуса в заетостта се очертава и друг разрез на социалната структура. През 2015 г.
значителен брой от заетите в селата заемат позицията нает работник в частни предприятия. Следващи
по тегло са наетите в обществените предприятия, самостоятелно заетите лица и работодателите. С наймалък дял са регистрирани заетите лица като неплатени семейни работници. (www.nsi.bg ).

Фигура 10. Заети лица по статус в заетостта по местоживеене за 2015 г. (в хиляди)

Източник: www.nsi.bg
Въз основа на изложените данни може да се направи обобщения извод, че очерталите се трайни
демографски тенденции на влошаване на структурата на работната сила, особено в селата оказват
негативно влияние върху социално икономическото състояние на страната и по-конктретно на
трудовия пазар. С оглед посрещане на тези предизвикателства е необходимо да бъдат предприемани
целенасочени мерки, имащи за цел да активизират икономическия растеж в селата, с оглед поуспешната реализация на младите хора в тези райони и от друга страна - по-доброто използване на
потенциала на възрастните хора в едни застаряващи села, в които възможностите за трудова
реализация са доведени до минимум.
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професионални интереси са в областта на бедността, етностратификацията, изследване на
проблемите на различни групи в риск (в това число роми, жени, деца и др.)

Цочо Златков
СЪСТОЯНИЕТО И ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕСИТЕ
НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЧЛЕНСТВОТО НА СТРАНАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Tsocho Zlatkov
The Presant State of Bulgarian Agriculture as a Result of Globalization Process and :Membership of the
Country in EU
Globalization is a millennial process of creating a globally unified civilization. This is a process of overcoming
civilization, including cultural, religious, and other differences between people. The other, narrow meaning of
this concept relates to a certain stage in the development of modern capitalism, which has entered a phase
when it is necessary to overcome the civilization, cultural and other divisions which are barriers to its
development. At the present stage of the development of human civilization, globalization in the first meaning
is stagnant, and even in regress. The second process could not go beyond Bulgaria. The new transformation
not only stopped the crisis processes in our village but also deepened them. The last big blow to a poor village
and the agriculture received the country's entry into the European Union. In sum, about three decades ago,
Bulgarian agricultural production was involved in the international division of labor with a significant share
of the world agrarian market. Currently, the Bulgarian agrarian sector no longer participates in the
international division of production. It has lost all positions on the international market.
Keywords: Globalization, agrarian sector, transition, system transformation.

Най-напред е необходимо да скицираме нашето разбиране за глобализацията или какво
разбираме под термина „глобализация”. Преди време някой се беше изказал, че с появята на интернет
светът се е превърнал в едно голямо село. След това това беше подето от група клакьори (а както в
последствие се оказа и манипулатори), че с това е започнала ерата на глобализма или глобализацията.
До тук с тези неща, повече няма да обръщаме внимание на несъстоятелни твърдения (с това ни наймалко не бих искал да омаловажава значението на технологическия прогрес в развитието на
човешката цивилизация).
Най-дълбоката същност на глобализацията е хилядолетният процес на човешкото развитие
в унифицирането на света – създаването на единна обща за цялото земно кълбо цивилизация. Найкратко казано, това е процес на преодоляване на цивилизационните (в това число и религиозните,
културните, расовите етническите) различия между хората. Този процес се развива с възходи и падове,
а и със застои. Естествено той е немислим без технолигическите открития и достижения – може ли да

си представим „великите географски открития” без кораби, можещи да плават на хиляди мили от
изходната им точка. Това преди се наричаше космополитизация, а крайната точка на това развитие –
космополитизъм (не случайно тогава се появява и списание с такова заглавие и не случайно с думата
„космополит” се назоваваше човек, който е надраснал, надхвърлил, преодолял именно тези културни,
етнически, религиозни и други различия и можещ да гледа на нещата от позицията на общия човешки
интерес.
Другият, тесният смисъл на „глобализацията” аз го наричам утилитарен и той наистима
може да се каже, че тече паралелно във времето с развитието на интернет. Той е свързан с развитието
на капитализма, който навлезе в този си етап, че за неговото съществуване беше необходимо
премахването на цивилизационните, културни и други деления, а от там и бариери за наговото
разпространяване и развитие. Най-просто казано, транснационалният капитал имаше и има нужда от
прамахване на националните държави. За това се използваха различни методи, в включително и в
сферата на съзнанието чрез създаването на такива идеогеми като „постмодернизъм”, „постистина”,
„мултикултурализъм” и прочие. Целта на този процес от една страна е създаването наистина на един
всеобхватен, наистина глобален пазар, но пазар, който работи по законите на най-едрия капитал. От
друга страна, което е свързано с предишното, е превръщането на света в един глобален източник на
ресурси, които трябва да обслужват един ограничен кръг компании, от там и хора.
В сегашния етап от разтитието на човечеството глобализацията в първия смисъл на това
понятие е в застой, а и даже в регрес – свидетели сме на увеличаващи се световни различия и
неравенство, на ескалиране на войни и даже ва цивилизационни сблъсъци.
Този втори процес не можеше да подмине и България. Но трябваше да бъде по някакън
начин и от някой реализиран и това беше, както го наричам, основният „конник” на глобализацията у
нас – видния деятел от трето поколение комунист Андрей Луканов. Тук не е мястото да задълбавам
тези тема, само ще напомня, че не изглежда никак случайно , че именно той беше последен премиер от
социалистическия период и първи премиер след началото на трансформацията на системата
След това дойде със задълбочаване на промените и нещата по отношение на селото и
селското стопанство у нас въобще не се подобриха. Новата трансформация не само че не спря
кризисните процеси в нашето село, но и ги задълбочи – започвайки именно с правителствата на
Андрей Луканов, продължавайки с правителството на Филип Димитров и ликвидационните комисии,
след това - реституцията на земята в реални граници, което знаем до какво доведе и следващото е
непровеждането на реална реформа в аграрния сектор.
Последният голям удар нашето село и селско стопанство получиха след приемането ни в
Европейския съюз, колкото и абсурдно това може да звучи, но за това ще се пише по-нататък. Тук само
ще посоча най-важните основания за това твърдение. Първо, поради лошите условия по отнношение
на селското ни стопанство, договорирани преди приемането ни в Европейския съюз (за което основна
„заслуга” има главният ни преговарящ тогава – Миглена Кунева), тук основното е, че българският
селскостопански производител получава и ще получава още дълги години в пъти по-ниски субсидии в
сравнеие с колегите му от останалите страни от ЕС за едни и същи производства и продукти. Второ,
това са тромавите и бавни процедури за приемане и одобряване на предложенията за подпомагане на

фермерите от една страна и голямата продължителност във времето на изплащане на субсидиите по
отношение на датата на подаване на заявленията – от друга, а на всички ни е известно колко важно е
именно по отношение на селскостопанската продукция финансовите средства да не се бавят, защото
такова забавяне често е фатално

за това производство. Трето, както реално се получи у нас, от

всичките средства от Евросъюза за нашето селско стопанство 90 на сто от тях отиват в касите на 10
процента от всичките ни селскостопански производители и това са съвременните български
„латифундисти” – големите арендатори-производители на зърнени култури, което, ако се задълбочи
във времето, ще превърне нашето селско стопанство в монокултурно. Всичко това превърна страната
ни от крупен производител и износител на селскостопанска продукция със свое осезаемо място в
международното разделение на труда в агросектора. В периода от средата на 60-те години до края на
70-ти години на миналия век, като през 1972 или 1973 година България задмина Италия по износ на
домати, България снабдяваше както бившия Съветски съюз, така и източноевропейските
социалистически страни освен със значителни количества плодове и зеленчуци, така и със свинско и
пилешко месо (в рамките на тогава съществуващия Съвет за икономическа взаимопомощ – СИВ една
от специализациите в областта на селското стопанство на Народна република България бе именно
производството на бройлерли. Не само това – тук трябва да се добави и фактът, че до преди четири
декади България беше основен износител на десертно грозде в света, да не говорим за огромните
количества вино и други спиртни напитки, тютюневи изделия и други, които изнасяхме за
тогавашните социалистически страни. Не само това, страната ни изнасяше агнешко месо за целия
Близък изток, изнасяше месо и месни консерви като „Лънчън миит”, „Чопед порк” и други за западни
срани и при това бяха продукти с много високо качество, във вносител на селскостопански продукти.
През 1987 г. България е произвеждала над 10 млн. тона жито – два пъти повече от сега. При това сме
били сред 20-те водещи аграрни страни в света, защото сме експортирали и почти целия набор от
селскостопански продукти.
В Брюксел сега има 40 хил. армия от, както ги наричат, алчни чиновници. В крайна
сметка поне за България Европейската комисия се е превърнала в създател на олигарси в агросектора.
Нямаме производство на плодове и зеленчупи поради факта, че лъвският пай от евросубсидиите
получават зърнарите – в периода 2007 – 2013 г. 100 взаимосврзъни лица са си поделили 5,2 млрд. лв. по
програмата „Развитие на селските региони”. Каква е вината на Брюксел в случая? Средният размер
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зеленчукопроизводстово, овощарството и лозарството тази сума не превишава 1-2% от разходите. Така
Брюксел стимулира отглеждането на зърнени и технически култури при огромна концентрация на
земята и капитала. Сега се изнася половината от производстото на зърно и по този начин „зърнарите”
два пъти печелят – веднъж от евросубсдиите и втори път от печелбата от износа. Не само това, сега
Европейската комисия плаща на нашите млекопроизводители да не произвеждат мляко (обяснението е
много просто – в Западна Европа има свръхпроизводство на мляко и млечни произведения). А по
времето на Тодор Живков се е изнасяло малко от зърното, останалото се е преработвало тук. Това е
гарантирало от една страна евтин хляб и евтин фураж, с който да се стимулира животновъдството,
което е осигурявало по-ниски цени на млякото, месото, млечните и месните продукти. А сега страната

ни от нетен износител на земеделски продукти в момента внася 80-90% от храните, сочи статистиката.
Според Икономическия институт на БАН всички сектори имат принос към растежа на БВП с
изключение на селското, горското и рибното стопанства – те са с отрицателен принос, а именно на тях
в началотто на промените се залагаше, че ще ни издърпат от кризата (полски колеги, с които съм
общувал и разговарял в началото на 90-години на ХХ век, сочеха именно тези отрасли и туризма като
предимства и икономически двигатели за по-леко реализиране на прехода).
Един от основните резултати на всичко това е обезлюдяването на страната с размери на
катастрофа – прогнозата за 2020 г., е че България ще е в челната тройка по топене на населението. За
година населението ни се е стопило с 43 000 души, а както заявява зам. деканът на Географския
факултет на Софийският университет Георги Бърдаров, демографският вакуум се запълва само по 2
начина – или със свръхраждаемост, което няма как да очакваме нито в Европа, нито в България, или
със свърхимиграция, което се е еслучвало в историята.
В заключение, обобщавайки, преди около три декади българското селскостопанско
производство участваше в международното разделение на труда, заемаше високо място в световното
селскостопанско производство. В сегашния момент като следствие на разкритите по-горе процеси и
исторически обстоятелства, българсият аграрен сектор вече не участва в междуранодното разделение
на производството, изгубил е всякакви позиции на международния пазар и както изглежда не се
наблюдават някакви фактори и предпоставки, които биха могли да действат в посока на възвръщане
на тези позиции.

Djura Stevanović, Miloš Arandjelović, Aleksandar Videnović
INDUSTRIAL HERITAGE IN THE FUNCTION OF DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Abstract
Industrial heritage may possess various forms of revitalization. To a large extent, it depends on the needs, but
also on other factors of the local area, with the aim of achieving certain material and socio - cultural benefits.
That kind of buildings are essentially representing a micro units in a way that can contribute to improving the
quality of life of local residents.
The study is basically defined by pointing to possible opportunities to improve life in rural areas. The
frequency of changes in social relations inevitably causes a changes in economic structure, which in practice
results in abandonment of certain industrial facilities. Special emphasis in this regard is the heritage of
socialism in the Balkan countries such as Serbia and Bulgaria.
The aim of the research is the possible redevelopment of industrial buildings that no longer serve a purpose,
and that to a large extent can be used in terms of sustainable development. New role in this regard can move
beyond the basic economic activity. First of all, as the material evidence it consists of specific spatial and
cultural-historical characteristics that can be used in order to engage in some form of tourism, considering
tourism as a global topic. Especially having in mind the socialist heritage of the Balkan countries that can be
defined and used as a unique tourist offer at international level.
Keywords: industrial buildings, socialist heritage, village, rural areas
INTRODUCTION
Socio-cultural changes in the Republic of Serbia in the early 2000s caused many changes in the economic
structure. Policies of economic development now is following the concept of foreign investment, leaving the
system of planned economy, which proved to be unsustainable.
The introduction of the neoliberal concept has led to many changes in the society. One of the most important is
certainly the decline of large industrial facilities, most of which now ruined.
The subject of research are abandoned industrial facilities that are located in rural areas. In this sense, the
question arises about their further destiny. That is whether it should eject the conversion of these facilities and
adapt them to the needs of modern society or leave it as such to become physically unsafe for the environment.
In the contemporary context, it is necessary to observe certain parameters that can be used in the direction of
economic or cultural development. In relation to the needs of the market, abandoned industrial buildings
today mostly represent tourism potential or the center of cultural and artistic events. In addition to the
reconstruction and revitalization of these spaces they spiritually and materially enhance the quality of life in
the settlements to which they belong.

In the certain way, industrial buildings represent the cultural heritage. The reason for this is certainly the
specific socio-cultural context in which they were built. Entire industrial complexes representing material
evidence of the epoch, emphasizing the current values that have then influenced the development of society
(Timothy, 2011).
The conversion of industrial buildings can stop their further degradation, contributing at the same time to
improving the cultural development of local communities. In this case, the industrial facilities would no longer
represent a mockery than a central place of cultural and artistic events or tourist destinations.
Research is methodologicaly defined by analyzing the concept of creative industries and the industrial heritage
of socialism, which aimed at the preservation and enhancement of cultural heritage that can be given a new
purpose. That kind of industrial heritage may be interesting in the way of tourist, cultural or educational
terms. As a part of the cultural heritage it certainly represents a potential that can be exploited. It is often the
case reusing of such facilities to tourism, but there are examples where the former industrial facilities become
art galleries, museums and places which are designed to culture in general.
The conversion of industrial buildings is the ideal way of representing the existing architectural heritage. If
they have preserved the physical structure and machinery as such, they can get the status of a cultural good.
The aim of the research is to defined precisely possibility of reuse of abandoned industrial facilities in terms of
sustainable development. Taking into account the specific spatial units and cultural and historical context,
special attention should be paid to tourism as a global topic. Industrial buildings as architectural legacy of the
socialist period can be interesting to the modern society, representing the characteristics of its original
development.
INDUSTRIAL HERITAGE AS A CULTURAL RESOURCE
Industrial heritage in rural context, regardless of their creditworthiness, the original purpose and position in
relation to the village, represent one of the most important development resources. If there is no more need
for the development and improvement of their original purpose there is a possibility of putting them into
another function. Every development model is acceptable if it prevents further deterioration of built
structures.
In the context of social changes Ulrich Beck points out that it should give up of social forms that were
corresponded to the previous social system. The uncertainty of modern society requires individual creativity
which is aimed at providing financial resources. In this way, a process of individualization of society is making
individual to determine his own way of life planning [Beck, 1993].
A clear and defined concept of development would mean in concrete terms the improvement of living
conditions in certain areas where the introduction of new contents in the function of such as tourism (servicecommercial, educational and cultural, etc.). Abandoned industrial buildings in that way would become an
indispensable segment of public life.
Examples from abroad usually represent the practice of conversion of industrial facilities in the exhibition
halls, galleries and museums (Figure 1). The reason for this is a comfort space that have this buildings and
which are therefore suitable for variety of amenities. The conversion purposes in this regard is not only
economic but also environmental imperative [Schittich, 2003:9].

Construction of industrial facilities in the socialist countries was the result of planned economy and intensive
industrial development [Aranđelović, 2016:221]. In some cases, factories were built where there was no basic
raw materials meant for. A good part of industrial factories was failed and reasons for that was leaving the
socialist pretensions.
Figure 1. Battersea Power Station, London, UK.
Sourse: Schittich, C. 2003.
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development as well as maintenance of existing capacity of the factory. The collapse of social values and the
disintegration of the common state of Yugoslavia has left to decay a large number of different industrial
factories in the Republic of Serbia.
By changing the social system a major challenge in former socialist countries now represent an property
relations. This situation to a large extent disables or completely prevents possibly planning and revitalization.
Questions of restitution of ownership or rights to the land on which factories were built, affects that for certain
cases simply do not exist adequate solutions and as such they remain ruins.
CREATIVE CONVERSIONS
Abandoned industrial facilities in the contemporary context are gaining in importance as a multivalent spaces
whose function can range from primarily industrial to cultural or educational. Forming a creative space of the
abandoned industrial facilities in the foreground emphasizes the concept of creative industries.
Creative industries are actually a collection of creative activities that sublimate the cultural and artistic
expressions with a common goal of economic and cultural development [Hartley,2005:5]. Creative industries
basically allows the creation of new meanings.
Culture in this sense can play a key role in improving social cohesion. On the other hand, Charles Leadbeater
and Kate Oakley [Hartley, 2005:299] believe that precisely art and culture allows easier integration of people
at all levels, especially in the more frequent social differences of the modern world.
The development of culture should be used in the function of realizing certain business goals. It can play a key
role in understanding the potential not only to abandoned industrial facilities, but also a broader context.
The Republic of Serbia has a considerable number of abandoned industrial facilities located within the rural
settlements. Once they employed a large number of the working class who came from the countryside, but
today they are functionally and physically ruined. As such, they have become unsafe areas where the collapse
of certain parts of constructions can negatively affect to the population living in the vicinity.

In Eastern Serbia, along the border with the Republic of Bulgaria, there are several of these facilities. The
research on this occasion is an example of abandoned industrial complex in the village of Vina near Knjazevac.
Abandoned building used to be in the function of the mine exploitation and among other things there were
houses for the workers, the mine administration building and other objects which accounted functional center
of the village. A certain number of these objects, in the physical sense, has been preserved (Figure 2).

Figure 2. Administrative building of the mining complex in the village of Vina, Eastern Serbia
Sourse: Photo archive of authors
A similar fate is also characterized the Kalna village in the municipality of Knjaževac, Serbia. At the time of
the socialist government in early 60s here were opened industrial facility for processing uranium ore.
Following the example of socialist practice it was built the entire village from the production facilities to
residential buildings for workers [Aranđelović, Videnović, 2016:69]. After less than five years the mine was
abandoned and many buildings from that time have no purpose today.
Analyzing from the aspect of creative conversion it should take into account other resources that may be in the
function of repurposing industrial facilities. For example, in this case, proximity of the archaeological site of
ancient Roman imperial palace (Felix Romuliana) may affect the formation of a unique tourist offer, which
would be based on the development of cultural tourism and the industrial heritage.
On the other side of Stara Planina mountain in Bulgaria there are also that kind of buildings. An example of
socialist development of rural areas and intensive industrialization represent an abandoned facility
"Hlebozavod" in the rural village Čuprene (Figure 3). Perhaps consolidating of similar (tourist) activities on
both sides of Stara Planina mountain could achieve certain economic and cultural cohesion at international
level. As focal points of cultural and artistic events they could become carriers of cultural and economic
development. They can encourage the development of services in the wider context of rural settlements.

Figure 3. Facility of food industry, Čuprene, Bulgaria
Sourse: Photo archive of authors
Those industrial facilities actually are historically significant buildings. Since they were planned and built in
the period of socialism they can be an interesting tourist destination. Especially for tourists who come from
countries that were not advocates of socialist ideology.
Visitors of these areas will get certain knowledge and information about historical events related to particular
facilities, but also a information for the chronology of the development of the village and get acquainted with
natural and cultural values of the site. Over time, these places could became the central place of promoting
natural and cultural values, with the purpose of economic development.
We should also keep in mind spatial and functional complexity of industrial facilities which in addition to
basic production units consisting of administrative, support, warehouse, etc. objects. Their hybrid structure,
enables easier and better adjustment to various activities.
Creating attractive content of the abandoned industrial facilities it would go in favor of the overall
improvement of life in local communities. Examples from other countries indicate that states often stimulate
investment in old and abandoned factories in such a way that the tax exempt investors. This practice is more
common for factories that are located in cities (the so-called Brownfield). Tax incentives are mainly related to
the lease of land at a low price, and in some cases without compensation. In this sense it is possible to apply a
similar concept to abandoned industrial facilities in rural areas.
Contemporary social context requires the resolving the status of these buildings. There are possibilities for
their reuse of which would be in line with some of the new demands of society. The creative aspect of
conversion in essence is reflected in the creation of a new economy, which would be based on a larger number
of participants.
In the case of developed countries such as USA, UK and other European countries, it can be concluded that
creative activity (industry) outweigh the primary industries (chemical, mechanical, agricultural production
and so on.), presenting basically the sustainable concept. Due to modern technological development of society,
it is easier placement and representation of products and contents. The contribution of all lies in the

aforementioned simultaneous development and improvement of the service sector, which are important for
ensuring the material and social existence of the local population involved in this process.
CONCLUSION
The development of creative industries is not only the conversion and integration of new contents in a
particular social context. The essence lies in the synergy and sustainable development that combines various
industrial activities, the arts and culture with the common idea that can provide better living conditions to the
population that is directly or indirectly involved in the process. Maintaining cultural events, exhibitions,
seminars and art colonies it makes room for the improvement of the administrative, commercial and service
activities in the settlements.
Deterioration of abandoned industrial buildings in Serbia, will have a negative impact on the environment.
Pollution of the building or agricultural land will leave a huge consequences to the village where these factories
belong. The collapse of some parts of buildings, on the other hand, may pose a danger to users of the
surrounding area.
Creative methods of conversion means necessary field research and analysis of archival materials and other
documents. Primarily it must be determined historical, cultural, political or other character of building, or the
context in which it was built.
The conversion of industrial facilities in this constellation gives them new purpose and a new life. Loss of their
original and gaining new features, influenced on the fact that they are becoming carriers of economic
development of the context to which they belong. Improving the physical condition of the buildings there is a
space to create a new identity as a center of social and cultural life in the countryside.
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РЕГИОНАЛНИ СПЕЦИФИЧНОСТИ НА МАКЕДОНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

АПСТРАКТ
Регионалната политика е важна за секоја земја, ако главната цел е намалување на разликите помеѓу
регионите на: природните, економските, демографските, социјалните и инфраструктурни
карактеристики. Република Македонија е подлена на осум региони, базирана на географските целини.
Номенклатурата на теритиоријалните единици за статистиката NUTS, како основа за прибирање и
обработка на регионални статистики е воспоставена од EUROSTAT. Таа овозможува да се согледаат
важните и основните ресурси и услови за развој на регионот како цело, но и на земјоделството како
важна економска дејност. Од информациите кои ги овозможува статистиката, во Македонија се
согледуваат големите разлики во земјоделството помеѓу регионите. Според вкупната површина,
учеството во територијата на Македонија по региони се движи од 7.4%, до 18.9%; според бројот на
жители од 7.5% до 29.8%; при што, најмалиот регион по територија има најголем број на жители,
најголем број на работоспособно население, највисока бруто додадена вредност, и најниско учество на
бруто додадена врдност од земјоделската дејност. Регионалната статистика покажува неусогласеност
во однос на некои региони во земјоделските капацитети, нерационална земјоделска структура, како и
релативно ниски приноси – резултат на неискористени природни услови, човечки капитал и други
фактори во некои региони и кај некои производства. Една од специфичностите, претставува и фактот
што во најголемиот регион со земјоделска и обработлива површина, не се остварува највисока бруто
додадна вредност остварена од земјоделството.
Клучни зборови: региони, земјоделство, економија, бруто додадена вредност
REGIONAL SPECIFIC ASPECTS OF AGRICULTURE MACEDONIA
Prof. Dr. Boris Anakiev, Assistant Professor Dr. Romina Kabranova
Faculty of Agriculture and Food
Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia
ABSTRACT
Regional policy is important for every country, if the main objective is the reduction of the differences between
the regions of the natural, economic, demographic, social and infrastructural characteristics.
The Republic of Macedonia is divided into eight regions, based on geographical units. Nomenclature of
Territorial Units for statistics NUTS, as the basis for the gathering and processing of regional statistics is
established by EUROSTAT. In this way, we can perceive the important and basic resources, and conditions
for the development of the region, but also to agriculture as an important economic activity. Of information
from the Bureau of Statistics, in Macedonia there are big differences in agriculture between the regions.
According to the total area, participation in the territory of Macedonia by region ranges from 7.4% to 18.9%;
and according to the number of inhabitants ranges from 7.5% to 29.8%; the territory's smallest region has the
largest number of inhabitants, and the largest number of working age population, and the highest gross value
added, and the lowest share of the gross value added of the agricultural sector.

The regional statistics shows non-compliance in relation to some regions in agricultural capacities, irrational
agricultural structure, as well as relatively low yields - the result of the unused natural conditions, human
capital and other factors in some regions and among some production. One of specificity, represents the fact
that the largest region in the agricultural and arable land, is not being realized the highest gross value added,
which is generated from agriculture.
Keywords: regions, agriculture, economy, gross value added
ВОВЕД
Територијата на Република Македонија е поделена на 8 региони. Според авторите, регионалната
поделба е со главна цел да се води регионална политика која ќе помогне за намалување на разликите
меѓу регионите кај: природните, економските, демографските, социјалните и инфраструктурните
карактеристики. Специфичната територија на Македонија се разликува од другите земји, особено по
климатските особини, но климатските влијанија и други фактори, придонесуваат за осетни разлики и
помеѓу регионите. Под влијание на Медитеранската, Континенталната и Планинската клима, постојат
сериозни регионални разлики, особено во асортиманот на земјоделското производство. Регионите
претставуваат географски целини со номенклатура на територијалните единици за статистика (NUTS).
ЦЕЛ И МЕТОД НА РАБОТА
Целта на истражувањето е да се согледаат разликите помеѓу регионите кај некои економско-социјални
показатели кои имаат влијание или се во врска со земјоделството, а потоа да се осознае како се
искористени специфичните регионални услови за развој на земјоделството по региони, врз база на
официјални статистички информации. При изработката на овој труд користени се официјални
статистички податоци од Државниот завод за статистика на Република Македонија и на база на истите
е извршена глобална анализа на состојбата по региони, односно застапеност на одделни производи.
Поради релативно обемните статистички податоци (пресметани во релативни показатели за сите
економски параметри), се ограничивме на куси објаснувања во текстот, бидејќи бројките се доволни за
доловување на идеите, стварноста и нашите стојалишта.
РЕЗУЛТАТИ СО ДИСКУСИЈА
Некои економски и демографски податоци за регионите
Според големината на територијата, меѓу регионите има осетни разлики кои се движат од 7.4% од
територијата на Република Македонија, па до 18.9% (Табела 1).
Најмала територија зафаќа Скопскиот регион, кој пак има далеку најголем број на жители, број на
општини и бруто додадена вредност. Најголемиот регион по територија, Пелагонискиот, нема најголем
број на жители, туку е на трето место после Скопскиот и Полошкиот регион, кој пак зафаќа само 9.7%
од територијата на Република Македонија. Од показателот - бруто додадена вредност во земјоделство,
се гледа дека Југоисточниот регион од вкупната бруто додадена вредност на Република Македонија,
зафаќа близу една третина (29.0%).

Табела 1. Општи показатели за регионите
Македонија = 100
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Инвестициии во основни средства и увоз - извоз
Едногодишните вложувања во инвестиции (2013 год.) покажуваат дека во истите, кај вкупното
стопанство, најголем дел од 56.7% се ангажирани во Скопскиот регион, додека најмал процент му
припаѓа на најсиромашниот, Североисточниот регион кој има и најниско учество во бруто додадената
вредност. Несразмерна распределба на инвестициите има и во земјоделството, имено во два региони се
инвестирани 64.1% од вкупните инвестиции во земјоделството (Табела 2). Кај најбогатиот регион
(Скопскиот), се покажува и највисока вредност на извозот и увозот, при што меѓу нив има дебаланс од
14.4 поени на штета на извозот.
Табела 2. Инвестиции во основни средства, и увоз, извоз по региони
Македонија = 100
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Бруто додадена вредност по дејности
И покрај тоа што главна цел на истражувањето е земјоделството, сакаме да ја прикажеме и бруто
додадената вредност на најважните сектори, за да се согледа местото на земјоделството, односно
другите дејности во Република Македонија и вкупно по региони (Табела 3). Македонското
земјоделство сеуште има високо учество во бруто додадената вредност од 11.5%. Во однос на
развиените земји, ова е високо учество, кое не е резултат на развиено земјоделство, туку на недоволно
равиена индустрија и особено услуги чија бруто додадена вредност во развиените земји има далеку
повисоко учество, па земјоделството учествува до 5%. Скопскиот регион, има највисоко учество во
сите дејности, освен кај земјоделството, но особено високо е учеството кај финансиите,
информатичките и комуникациски дејности. И кај другите показатели во споредбата помеѓу
регионите, а особено по горе споменатите, се покажува доминантноста на Скопскиот регион, која
настанала како резултат на несоодветна регионална политика и тоа од подолг временски период.

Учество во вк. БДВ

Табела 3. Учество на бруто додадена вредност по сектори на дејност
Македонија = 100
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Релации на бруто плата во однос на просечна плата
Односот на бруто платата по региони во однос на просечната бруто плата во Македонија во 2015
година кај вкупното стопанство, кај земјоделството и кај некои други дејности, претставува индикатор
на несоодветна регионална политика и на различни природни и економски услови. Ниското учество на
земјоделството произлегува од недоволно добра аграрна политика (Табела 4). Се покажа дека во
Скопскиот регион, просечната плата во однос на републичкиот просек е највисока кај сите прикажани
области, но особено во преработувачката дејност. Просечната плата во земјоделството во однос на
републичкиот просек изнесува 71.4%, но од регионалниот просек, само во земјоделството повисоки се
платите во неколку региони, па и во најнерзвиениот по други индикатори - Североисточен регион.
Табела 4. Просечно исплатени бруто плати
Македонија = 100
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101.6

81.7

107.8

77.6

Североисточ
ен

76.7

102.1

75.7

75.7

80.5

118.1

111.6

151.9

110.2

102.7

100

71.4

75.3

68.3

183.8

Скопски
Учество во
РМ

Туризам и угостителство
Сакаме да презентираме некои поважни податоци од туризмот и угостителството, бидејќи тие
дејности се во тесна и директна врска со земјоделството и производството на храна (Табела 5).
Учеството на бројот на легла и бројот на гости на ниво на Република Македонија, далеку е
највисоко кај Југозападниот регион во кој се наоѓа Охридското езеро. По број на легла,
Пелагонискиот регион зазема второ место, заради Преспанското езеро, но според бројот на
туристи, Скопскиот регион има повисоко учество од 26%, потоа доаѓа Југоисточниот регион,
каде пак се наоѓа Дојранското езеро. Интересно е дека, кај угостителските единици, а уште
поубедливо кај вредноста на прометот, највисоко учество има Скопскиот регион, но по бројот
угостителски единици, Полошкиот регион е на второ место, со учество од 20.7%.

Табела 5. Туризам и угостителство
Македонија = 100
Учество бр.
легла

Учество бр.
туристи

Региони
%

Ранг

%

Угостителство, учество

Ранг

Бр.
единиц
и

Ранг

Вреднос
т

Ранг

Вардарски

2.6

6

2.5

7

9.9

4

9.1

3

Источен

2.6

6

3.0

6

9.3

5

8.4

4

Југозападен

58.9

1

37.6

1

14.6

3

15.8

2

Југоисточен

9.0

3

15.7

3

8.5

7

7.1

6

Пелагониски

14.2

2

10.0

4

6.2

8

7.2

5

Полошки

4.5

5

4.4

5

20.7

2

7.0

7

Североисточ
ен

0.9

7

0.8

8

9.1

6

5.6

8

Скопски

7.3

4

26.0

2

21.7

1

39.8

1

Земјишни капацитети
Најголемо учество во земјишните површини на Република Македонија има Пелагонискиот регион,
познат по производство на нивски култури, а особено жита, кој неофицијално е прогласен за житница
на Македонија. Учеството на регионите во вкупните капацитети за земјоделско производство
покажува големи разлики и во можностите за обемот на земјоделското производство. Додека
Пелагонискиот регион има највисоко учество во капацитетите за нивско производство, Вардарскиот,
Југоисточниот, па и Источниот регион, имаа релативно највисоко учество во површини на кои се
подигнати повеќегодишни насади, односно овоштарство и лозарство. Ливадите немаат особено
значење за регионите поради малиот вкупен капацитет, но пасиштата се особено важни, бидејќи
претставуваат 59.5% од земјоделските површини на Државата. Тие се важен капацитет за
искористување на планинската клима и развој на преживно сточарство, особено овчарство. Во однос
на расположливост со пасишта, четирите региони заедно имаат над 66.0% од вкупните површини под
пасишта (Табела 6). Но и најниското учество од 8.5% во површините под пасишта изнесува над 35000
хектари.
Табела 6. Дистрибуција на земјоделска површина по региони
Македонија = 100
Долго
Обработли Ораниц год.
Ливад
ва
ии
и
површина
бавчи насад
и

Региони

Земјоделс
ка
површина

Вардарски

12.8

10.3

9.6

31.1

1.8

14.5

Источен

14.9

15.1

15.3

13.8

14.9

14.7

Југозападен

10.6

9.8

9.6

7.0

12.5

11.1

Југоисточен

9.8

11.5

11.9

19.5

3.5

8.7

Пелагониски

20.8

22.3

23.0

12.6

23.8

19.7

Полошки

13.5

8.1

7.3

2.9

17.3

17.2

Пасиш
та

Североисточ
ен
Скопски

11.2

15.2

15.4

5.9

19.8

8.5

6.4

7.7

7.9

7.3

6.4

5.6

Примарно земјоделско производство
Кај примарното производство, го разгледуваме учеството по региони во остварено вкупно нивско и
градинарско производство, кај поважни производи, а потоа учество во производството на овошје,
грозје и остварено добиточно производство (без месо), исто така по производи.
Нивско и градинарско производство – кај избраните 8 производи, разбирлива е разликата по региони,
бидејќи кај овие култури се покажува сета специфичност на производството која настанала под
влијание на природните услови, традицијата кај земјоделците, но и регионалната политика на
Македонското општество. Највисоко учество има пченицата во Пелагонискиот регион, а особено е
високо учеството на производството на тутун во истиот регион (Табела 7). Југоисточниот регион има
највисоко учество во градинарското производство, како резултат на влијанието на медитеранската
клима и другите поволни услови во Струмичко, Гевѓелиско, Валандовско и др., каде доминира
интензивно градинарство под оранжерии, пластеници и на отворен простор.
Табела 7. Производство на поважни нивски и градинарски култури
Македонија = 100

Скопски

Северо

источен

Полошки

Пелагони
ки

Југо-

источен

Југо-

запад-ен

Источен

Вардарск
и

Вид на
производ

Пченица

9.1

10.1

7.7

9.9

26.5

9.1

16.1

11.5

Пченка

2.5

12.9

11.6

18.3

15.7

27.3

3.5

8.2

Тутун

9.2

1.9

0.6

30.0

55.7

0.2

0.3

2.1

Компир

4.2

14.0

10.4

17.9

12.2

22.2

7.4

11.0

Кромид

3.6

2.9

0.8

45.0

21.6

12.2

4.6

9.3

Домати

11.9

3.7

0.7

59.4

4.7

7.5

1.6

10.5

Пиперки

9.9

2.1

0.6

48.3

21.7

7.2

1,8

8.4

Луцерка

9.7

11.5

8.1

22.9

17.3

23.2

1.8

5.5

Производство на овошје и грозје – од прегледот на податоците за учеството на регионите во
производството на овошје и грозје се покажува релативна разнобразност, односно голем број на
региони покажуваат релативно високо учество на некои производства. Како овоштарски регион,
според нивното високо учество во македонското производство се покажуваат Југозападниот,
Југоисточниот, Вардарскиот па и Полошкиот регион (Табела 8).
Во производството на праски, највисоко учество има Вардаркиот регион, во производство на цреши
Југозападниот, со познатата Охридска цреша, потоа, во производство на вишна се истакнува
Источниот регион, а во производство на јаболка е Пелагонискиот регион со Преспанското подрачје,
каде се произведува 70% од вкупното производство на јаболка во државата. Кајсии најмногу се
произведуваат во Скопскиот регион, а сливи во Источниот регион. Голем број на овошни видови што
денес ги има во Европа, Азија и др. подрачја, се голем предизвик и можност поволните услови во скоро

сите региони на Македонија да го прошират асортиманот на овошни видови со производство за пазар.
Меѓутоа, поголема можност има за поголема застепеност од досега во асортиманот да бидат ситно
обоеното овошје, како и јаткастото овошје – орев, лешник, бадем и други, за кои постојат релативно
поволни природни услови, а пазарот не е задоволен со овие производи.
Грозјето во Македонија, се произведува главно во два региони, Вардарскиот регион со 51.8% и
Југоисточниот регион со 29.6%. Останатите региони имаат симболично учество од 0.2% (Полошки
регион) до 5.3% (Североисточен регион). Погодните услови и климатските предности, овозможуваат
Македонија даа ги зголеми површините под лозови насади двојно повеќе одошто е тоа сега.
Табела 8. Производство на поважни овошни видови и грозје
Македонија = 100

Скопски

Северо

источен

Полошки

Пелагони
ки

Југо-

источен

Југо-

запад-ен

Источен

Вардарск
и

Вид на
производ

Цреши

1.8

5.7

22.5

19.9

20.9

8.7

3.2

17.3

Вишни

13.3

35.6

10.8

6.9

13.2

7.6

1.6

11.0

Кајсии

8.1

5.1

4.1

29.9

7.0

1.9

4.2

39.7

Јаболка

0.6

3.1

15.4

2.4

70.0

5.5

1.9

1.1

Круши

9.5

13.0

15.4

10.9

12.3

7.9

18.2

12.8

Сливи

4.1

22.9

18.0

19.7

16.6

3.6

10.0

5.1

Праски

42.0

2.4

6.1

25.1

6.4

0.7

1.1

16.2

Ореви

8.0

12.4

15.4

10.5

18.5

12.5

10.2

12.5

Грозје

51.8

4.0

1.5

29.6

2.9

0.2

5.3

4.6

Добиточно производство – со производството на кравјо млеко од 27.2% од вкупното во Македонија, на
чело е Полошкиот регион, кој го надминува Пелагонискиот регион, иако е тој со најголем обем на
површини за конкурентна добиточна храна. Скопскиот регион, како најголем потрошувач на млеко не
произведува најмногу кравјо млеко, туку е на трето место со само 15% учество (Табела 9), што е
резултат на неразвиено краварство. Интересно е што селата околу Скопје произведуваат најголем
процент на овчо млеко од вкупното македонско производство, во споредба со другите региони.
Кај козјото млеко, највисоко учество во вкупното на РМ има Источниот регион, со 28.8%, потоа
Југозападниот регион, додека во производство на јајца највисоко учество има Полошкиот регион, што
е во склад и со ангажираните најголеми површини под пченка. Во производството на мед,
Југоисточниот и Источниот регион заедно, зафаќаат над 50% од вкупното производство во РМ.
Табела 9. Добиточно производство
Македонија = 100
Региони

Млеко
кравјо

овчо

козјо

Волна

Јајца

Мед

Вардарски

1.8

10.6

11.9

12.3

1.4

1.6

Источен

7.3

12,2

28.8

16.6

5.5

20.6

10.4

18.1

10.3

13.8

8.0

31.0

Југозападен

Југоисточен

2.6

16.6

22.1

15.5

3.3

15.0

Пелагониски

24.1

9.8

4.1

22.5

18.3

1.4

Полошки

27.2

12.2

8.8

10.6

32.4

6.5

Североисточ
ен

11.6

2.0

9.2

3.7

6.7

17.5

Скопски

15.0

18.5

4.8

5.0

24.4

6.4

Производни сметки
Производните сметки што ги составува и објавува Државниот завод за статистика на РМ, делумно ги
покажуваат финансиските резултати во земјоделското производство по региони, одделно за растително
производство, за сточарско производство, и вкупно. Во растителното производство, значително
највисока вредност има производството во Југоисточниот регион со учество од близу 35%, втор е
Пелагонискиот регион, а трет е Вардарскиот регион. Овде се наговестува специфичноста на
асортиманот и степенот на интензивност на раститителното производство, бидејќи под влијание на
Медитеранската клима избран е погоден асортиман преку кој се развива интензивно градинарство,
лозарство и овоштарство во Југоисточниот регион, во Вардарскиот е лозарството, чии земјишни
капацитети се ограничени во споредба со Пелагонискиот регион. Во сточарството, највисока вредност
има Полошкиот регион, кој исто така го надминува Пелагонискиот регион иако има далеку помала
вкупна површина и по единица грло (добиток). Во вкупната вредност на ‘’земјоделска гранка’’ (Табела
10), највисоко учество има Југоисточниот регион, од 28.1% и заедно со вториот по ред Вардарски
регион, од 18.9%, учествуваат со 47.0%, додека сите останати 6 региони учествуваат со 53%.
Табела 10. Учество на регионите во “земјоделски производни сметки”

Региони

Растително
производство
%

Вардарски

“Вкупно
земјоделска
гранка”

Добиточно
производство

Ранг

%

Ранг

%

Ранг

13.7

3

7.3

7

12.2

3

Источен

8.9

4

11.4

4

9.5

5

Југозападен

3.5

7

10.5

6

5.2

8

Југоисточен

34.8

1

7.3

7

28.1

1

Пелагониски

18.6

2

19.8

2

18.9

2

Полошки

8.9

4

20.0

1

11.6

4

Североисточе
н

5.5

6

11.2

5

6.8

7

Скопски

6.1

5

12.5

3

7.7

6

Вкупно РМ

100

/

100

/

100

/

Сите овие податоци, заедно со некои претходно споменати диспропорции помеѓу регионите,
покажуваат несоодветна регионална политика која води до несоодветно и недоволно искористување на
природните услови, специфични за Република Македонија.

ЗАКЛУЧОЦИ
Под влијание на рељефот, климата и други природни услови на територијата на Македонија се
диференцирани голем број подрачја со специфични услови за одгледување голем број културни
растенија. Глобалната регионална анализа во осумтте статистичко економски региони, покажува
големи разлики и специфичности во земјоделството преку застапените култури и производни
резултати од земјоделството. Анализата на некои други, глобални показатели открива несразмерни
разлики по едкономските и демографските услови по региони, кои исто така имаат определено
влијание врз специфичните разлики кај сублимираниот економски показател. Регионалните анализи
покажуваат нерационални искористувања на погодните услови за земјоделство, како резултат на што,
скоро исчезнаа од македонските полиња неколку специфични култури како што се: памук, шеќерна
репа, сусам, афион и др. чија застапеност статистиката воопшто не ја регистрира. Меѓутоа, на пазарите
во Македонија, иако статитички нерегистрирани, се појавуваат нови градинарски, нивски и овошни
видови, како што се: маслинка, брусница, дајкон, боровинка и др. Во сточарството исто така, се повеќе
се одгледуваат нови раси чии креации потекнуваат од разни европски земји. Сепак, треба да се очекува
,,новите” култури и добиток, да станат профитабилен дел од поедини региони, според условите и да
обезбедат подобар стандард за земјоделците.
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QUALITY OF LIFE IN MACEDONIAN RURAL AREAS

Abstract
The text refers to the study of certain elements having an impact on the quality of life in Macedonian
rural areas, that is, the dynamics of the activity rate (employment and unemployment), the structure of
disposable household income and attitudes of the citizens about the problems in the household. Employment
and the structure of disposable household income and are the elements of quality of life that can be seen as
separate sociological sub-disciplines, which have recently taken a greater interest entitled Sociology of quality
of life. In this paper we are going to put a particular focus on them. We are presenting figures obtained
through the research of the Institute for Sociological, Political and Juridical Research in Skopje in 2014, and
published under the title Public Opinion- 2014 in all parts of Macedonia.
Studies show that households face low incomes and lack of employment opportunities. Namely, 43.3%
of households in rural areas are mostly affected by insufficient income, 34.04% believe that there are no
conditions for employment, 9.3% poor conditions for medical treatment, poor housing conditions 7.3%.
According to the obtained data an image was created of the current situation in the Republic of
Macedonia regarding the problems in the household, the satisfaction of the household income, wherefore it can
be said that it is relatively unsatisfactory, but may be changed or improved for a smaller segment of the
population.
Key words: rural areas, employment, disposable household income, quality of life.

Introduction
Industrialization in urban areas had a major impact on the migration village - city and left a negative
impact on the villages. Particularly affected were remote hilly and mountain villages. Unemployment and low
income forced people from these places to permanently migrate to the closest urban and suburban settlements
where they found employment. The permanent migration was further stimulated by the poor infrastructure,
which impeded the daily travelling to work. Migration, especially permanent migration, which occurs most
frequently due to lack of material resources, the unfavourable living conditions in the villages, lack of jobs,
subsequently leads to the abandonment of agriculture as a business. Cities, on the other hand, which become
industrialcentres appear to be more attractive with greater opportunities and better living conditions. Thus,
much of the cultivated land and cattle remains abandoned and uncultivated, and people are starting to settle in
cities and in not urbanized areas where there are no conditions for cattle breeding. This situation, which

occurs as a result of urbanization, the rapid economic, cultural development and industrialization, as a
consequence leaves the migration village - city, on the one hand, but it also leads to the creation of more
unplanned “wild” settlements, on the other hand.
1. Conditions in the village
“As a result of migration, in many inhabited areas, the population number has been reduced, so that the
number of settlements to 99 people, compared to 1948, increased by 5.5 times in 2002” (Jakimovski, 2006).
“The number of villages up to 300 people and displaced villages is 1034 or 64% of the total number of villages
(2002). These villages are the most numerous and only 126,246 inhabitants live there. The number of large
villages having over 800 inhabitants is 242 (15%), and 58% of the total rural population lives there “(Zikov,
2006: 5).
In rural areas socially and economically underprivileged people are concentrated. There are inefficient
services in the public sector, a sense of deterioration of the environment/surroundings, distrust in the
government, depression, reduced social organization, decline in the services of the private sector, empty houses
poor living conditions, lack of social and cultural events for the young people and closing of public institutions
(schools, doctor’s offices, post offices and shops). Agriculture is the only source of income, which cannot
sustain the micro system and diverse needs of the population. In addition to low-income, there is a great
discontent of the population in these areas due to the underdeveloped public infrastructure (roads, watersupply systems, etc.). Emigration from the village (rural exodus) has multidimensional consequences for the
rural areas. It not only means an outflow of a large or small segment of the population, but it is also a process
that has devastating consequences for the rural household, the social and demographic development. Namely,
the village is mostly abandoned by the young and vital contingent of population at an active and fertile age,
which is of crucial importance for the development and population balance of rural areas. The exodus is a
selective process, since the female population mostly leaves the emigration areas. With the outflow of the vital
rural population, the village is left to the elderly and less educated population. The old population is less
susceptible to innovation and entrepreneurial initiatives, the result of which is the further setback of rural
areas.
With the dynamic and uncontrolled demographic deagrarisation, change was also expected in rural
households, in terms of reducing the number of individual farms, that is, increase of cultivated land and
parcels, but unfortunately, this process did not happen. Households got released from the excess labour force,
but they did not give up the land (Jakimovski, 1993: 142). In the Republic of Macedonia, the number of
individual farms was symbolically reduced. For example, in 1981 the number of these farms was 172 293 and
in 2013 it was 170 581 or decreased by 1%.
In Macedonia the concentration and centralization of land in the farming sector is not similar to that in
developed countries. Although the agricultural structure has somewhat changed (in 2013 the average size of
land was 1.6 ha of used surface, which is 9 times smaller than in the EU and small and parcelled land continues
to dominate.

How this sector of small ownerships can be modified to enable efficient and market agriculture is
completely unclear. There is no capital for equipment with modern machinery and tools, or it is excessively
expensive, there is no established market infrastructure in the service of small farmers, and other assumptions
for development.
In almost all countries with developed market economy there are various types of cooperatives and joint
movements that technologically and in terms of marketing promote the production and operation of farmer
families. Cooperative movement is necessary for small farmers since big farmers easily find their way to the
market they easy follow technological progress, achieve higher prices for their products and have a favourable
position regarding the banks and the capital market.
The new holders of power and agrarian policy, approached to the creation of new organizations and structures
of agricultural units, which would rationally produce enough food and other agricultural products. The
doctrine of gradual socialization of land and production in private ownership since the mid sixties (of the 20 th
century) has been, rejected the main carrier of agricultural production has been defined as family farming.
This led to the breakdown of the previous agricultural and food chains and the loss of major manufacturers
and suppliers of food. Even though the farmer was not conceptually favoured in terms of the combined
agricultural unions and social agriculture, I believe that still in that old system the farmer enjoyed greater
security and had more ‘room for manoeuvre’. The agreements of combined agricultural unions and
organizations for working cooperation with farmers ensured greater stability and security in the operation of
the farmer (sale, terms of payment, loans), so that their existence was more stable. Nowadays, it has been lost to
a great extent. The macroeconomic environment has changed the market has been reduced, affecting the
reduction of production and the income of the primary producers.
The new commercial entities, processing companies, and other integrators of agricultural production, are
mostly interested in promoting their own interests, their own earnings and profit, and all beyond that does not
represent their concern, but external interests, which should be taken care of by others based on their belief.
Attitudes towards farmers are unfair, cooperation is often interrupted, payments are not only late but also
prolonged, farmers are often subject to fraud and the like. Farmers therefore seek help from the state, which is
powerless, and everything is reduced to provisional criticism and condemn by various lobby groups,
supremacy of commercial interests, wherefrom the farmers have a little benefit or no benefit at all.
The farmer is increasingly subordinated to the requirements and rules of industrial society, norms of
behaviour that are not his, and are not understandable. The city, large companies, banks, institutions and
ministries determine his fate. If the farmer wants to survive and possibly make progress, he must be
subordinated to external forces and pressures. His household must increasingly operate as an agricultural
enterprise, he must rationally calculate and assess, to cover the costs, to secure his salary and possibly some
profit.
1.

Workforce, gender and education

Many indicators of quality of life include education and employment, since there is a strong connection
between education - employment and quality of life. The relationship between education and quality of life is

reflected in the qualitative aspect that includes quality of education, environmental quality and level of
utilization of labour (Berenger, Verdier-Houchane,2007).
Employment risk decreases by the increase of the level of education and thus the possibility of reducing
poverty increases or it can be stated that higher level of education entails higher standard of living, since the
individual with a higher salary can afford to enjoy more benefits and pleasures.
The person is formed through the process of education, as well as their views, opinions, views on the world, the
way of thinking, a manner of analysing the data and situations etc. Education, despite the transfer of
knowledge, is one way of preparing individuals to deal with future life situations. Education in this focus is the
process of transmitting culture—including skills, knowledge, attitudes, and values, as well as specific
behavioral patterns)“ (Spindler G. D., 2011: 22)

In terms of education, data show that any qualifications are better than no qualifications at all.
Table 1: Employment and unemployment rate of the population aged 15 and over by gender and educationrural areas, 2015
Total
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Total Men

Wome

Total Men

n

Unemployment
Wome

Total Men

n

Wome
n

Total

55.5

71.4

38.6

41.6

52.8

29.6

25.2

26.0

23.5

Without

24.4

38.2

16.7

21.4

32.3

15.7

10.9

15.5

5.9

41.0

61.1

23.5

30.8

44.2

19.2

24.8

27.7

18.1

Secondary 71.5

80.5

57.3

53.1

59.6

42.6

25.8

17.9

25.6

90.7

87.8

64.3

68.1

60.1

28.0

13.2

31.5

education
and
incomplet
e primary
education
Primary
and lower
secondary
education

education
Higher
vocational
and
university
level
education

89.3

Source: Labour Force Survey, Statistical review 2.4.16.02/843, Skopje 2016.
Employment rates of those with college and university education are fairly similar (between 47.8% and 43.3%
with college or 68.2% and 65.7% with university education), employment rates of those who do not have any
education, or have primary education is 18.3 % and 26.6%. However, the difference in the employment rate is
the highest among employed women with incomplete primary education and primary education and it is
18.8% i.e. 22.0%.
2. Problems and social consciousness of the rural population
In order to specifically address this area we asked a group of questions that by their content provide a section
and outline several most general directions of the views of the rural population towards: the biggest problems
in the household, the satisfaction of the realised income and what they do to preserve or improve their
financial status.
2.1.

Problems in the household

Unlike cities, rural areas have a lower income per capita, people living in rural areas have fewer skills and
abilities, service providers are less developed, and environmental concern is usually expensive (Lazdinis, 2004).
The presented results show that most respondents (43.3%) stated that the biggest problem was “insufficient
household income,” slightly more than one third (34.4%) chose “lack of employment conditions,” 9.3% “poor
conditions for medical treatment,” whereas 7.3% chose “poor housing conditions” and 5.6% of them chose
“lack of conditions for child care “.
Table 2: Which of these problems creates major problems for your household?
Lack
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5.1
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12.8

5.1

5.1

100.0

in
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Data show that the socio-demographic and socio-professional characteristics to an unequal extent condition
the differences in views on the problems in the household. The youngest respondents, aged 18-29, mostly share
the opinion that the biggest problem is “lack of employment conditions” (51.6%), while all other age groups
share the dominant attitude for “insufficient household income.” The stressed position of young people for
lack of employment conditions can be understood as a result of the employment policy and the lack of access of
young people to the labour market.
The level of education is a factor defining the views of the rural population in terms of the problems in the
household. From the respondents with completed primary education 25.3% stated that the main problem was
“lack of employment conditions”, while among respondents with college and university education this response
was significantly more frequent (43.9%). Accordingly, among the rural population with primary education
problem “insufficient income” is dominant, while among the population with college and university education
the view that “there are no employment conditions” dominates.
Respondents grouped according to their employment status, basically expressed similar views regarding the
problems in the household. First, students who live in rural areas, very often believe that the biggest problem
is “lack of employment conditions“(71.8%). Among farmers and employees in the private sector the most
significant problematic is the “low income” (68.8%; 59.5%). We definitely may conclude that those social
categories in the village whose employment status or occupation assumes lower education show greater
concern in terms of household income.
2.2.

Methods of facing the challenges and improving the financial status

Table 3: What do you do to preserve or improve the financial status of your household
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25.0
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-
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e

As it can be seen from the data set forth in Table No.4, the majority of respondents living in the village
(40.7%) stated that they restricted their expenditures to a minimum, that is, they are more responsible and
more disciplined regarding the available funds. The preference of this modality, we would say that it even is a
universal remedy for the economic problems, is more common, than of all other listed measures and ways of
preserving and improving the economic position in general - I look for additional sources (31.1% create debts
and 8.0 % develop their own business).
Respondents placed “seeking additional sources of income - by indebtedness” (31.1%) second, while the
remaining method “I develop my own business” was chosen by a smaller segment of the respondents (8.0%).
However, in the dominant position for limiting the cost to maintain or improve the financial status there are
differences between certain categories of the rural population and one regularity: the age group of over 65
years of age proportionately more often seeks the salvation from the current financial situation in “limiting the
costs to a minimum” (51. 6%, incomplete primary education (50.0%), pensioners (52.4%) and housewives
(61.7%).
More accountable and disciplined spending of available funds was usually chosen by those categories of the
rural population which are older. Among respondents aged 18 to 29 years, 36.1%, by increasing the age of the
respondents this response is more common (aged 65 and over 51.5%).
The employment status of the rural population is a condition for the differences in the answers of respondents,
i.e. the preference of certain modalities especially the dominant one- limiting the expenditures to a minimum.
It was more frequently chosen by respondents who are housewives (61.7%) and pensioners (52.4%).
2.3.

Do total monthly revenues satisfy the needs of the household

3. Табле 4: Household income and subjective opinion about the ability to make ends meet in rural areas,
2014 - structure
Total disposable household income – Distribution of households according to
annual average per in Euro

the subjective opinion about the ability
to make ends meet

Total

disposable 5047 euro

income

100.0

Wages and salary

49.1

All households

With

100.0

great 35.3

difficulty
Income from self- 27.4

With difficulty

26.8

employment
Income

from 0.1

property

With

some 26.9

difficulty

Pensions

18.4

Fairly easily

6.4

Social transfers

2.5

Easily

3.7

Very easily

:

Received

private 2.7

transfers
Other income
Paid

0.0

private -0.3

transfers
Source: Statistical review: Incomes, Expenditures and Prices, 2.4.16.01/848, pages 28 and 27, Skopje
2016.
Evaluating the total revenues (Table 4) the majority of households (35.3%) believe that total revenues meet the
needs of the household with extreme difficulty. Less frequently it was estimated that the total monthly
revenues meet the needs of the household with “great difficulty” (26.9%) and “certain difficulties” (26.9%), so
that based on these common assessments it can be concluded that households in rural backgrounds basically
with their monthly income find it difficult to satisfy their household needs. This means that they perceive the
effectiveness and appropriateness of the economic and social policy in the Republic of Macedonia in a negative
perspective. Namely, only 10% stated that monthly revenues “easily satisfy the needs in the household”
(bearably easy 6.4% and easy 3.7%).
Summary
In the Republic of Macedonia, agriculture itself cannot sustain the rural system and the diverse needs of
the rural population. It is therefore necessary to have diversification of the economic structure, industry and
even the tertiary activities. “The development and entry of new non-agricultural activities in the rural area, in
our country is not a planned process, but a consequence of the fact that the work in the field of the primary
sector cannot provide people with basic income. In fact, agriculture will not be the only activity that will
ensure the vitality of rural areas. Industry, trade and tourism are only some of the activities that shape and
even increasingly shape the rural area“(Taleska, 2009: 315).
In that case, a significant role would be given to dispersion and development of industry. Such a
development would use local resources and available rural workforce. The construction of small and medium
plants that would cooperate with large systems is necessary. It is feasible in classical industries (textiles,
leather, construction materials) and the food industry. Such branches are not suitable for cities, but they can
function well in the village. Low earnings from those branches can be compensated by additional revenues
from agriculture and housing and other infrastructure in rural areas is much cheaper in the village than in the
cities.
The unfavourable position of agriculture and disputable development policy towards the village, led to
stagnation and a significant lagging behind of many rural regions (especially those which have retained rural

marks and are located outside the gravitation areas of industrial and urban zones. It leads to severe
depopulation and in some cases real socio-demographic depression in a significant part of the rural space. The
current development marginalizes a large segment of the rural space, so that today the first task is to revitalize
and reintegrate this space into the normal life and contemporary flows of the Macedonian society. A lot of
people have emigrated from these areas, so today these areas are largely empty spaces. Even nowadays the
prospects of many such areas that over the long term lag behind economically due to constant emigration of
the population and a strong depopulation tendency are uncertain.
In addition, the small income per agricultural household, the discontent of the population in those areas is
in the underdeveloped community infrastructure, and inadequate facilities of social standard. Measures
should be selective, given the severity of the problem. Assistance to these areas should be provided by financial
measures (non-refundable assets or no-interest loans, tax exemptions) for the development of additional
activities of rural households (tourism, home workshops), state funding of the communal infrastructure and
necessary facilities for social standard, free assistance in education, obtaining construction permits,
introduction into entrepreneurship and the like.
The new concept of rural development requires specific efforts in terms of mobilization of available
production potential of the village and the adoption of new agricultural and rural policy. “The village may
have a future if it has population and if all those elements that have general civilizational character are present
(electricity, roads, water, transport, etc.)” (Jakimovski, 1993:148). The village needs a comprehensive
economic and cultural development, i.e. economic diversification, social facilities and other infrastructure
facilities that would enable approximate civilization conditions and thus improved living standards of the
population. “Agriculture itself cannot bear or carry the burden of the integral development of the village.
Land parcels of 3 ha cannot provide food for the household itself, income for other needs and investments for
the organisation of the village” (Jakimovski,1992: 36). With the improvement of transport and infrastructure,
rural areas will become places that will attract an increasing number of visitors, emigration will be reduced
and new opportunities for opening of local businesses will also be created. It will contribute to the revival of
rural areas.
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IS IT POSSIBLE FOR THE TRANSITIONAL VALUE INNOVATIONS IN THE
BULGARIAN VILLAGE TO BECOME GUARANTORS FOR SUSTAIBLE
DEVELOPMENT?
Abstract: In the paper are set and analyzed important problems linked with the
transformation of values of the Bulgarian village and the rural regions in the years of
Transition. The debate is about the origin, the nature, specifics, and the outputs of the
implemented transformations in the value-normative aura of the village (and rural
regions) during this period. Is underlined the sustainable instability in the life of the
villages and rural regions guaranteed by the implemented social changes. Are analyzed
some of the most dramatic and tragic consequences which befall the Bulgarian village
and the rural regions during the Transition years. Are disclosed some of the effects of
the global and European scenarios affecting the village
life.
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Заглавието не е прост риторичен, а коварен проблем с отговори на няколко
нива.
При цялата мащабна одиозност на преходните трансформации, на
трагедията на българското село най-лесно е да приемем за естествен
отрицателният

отговор.

Той,

обаче,

е

неудовлетворителен

по

няколко

съществени причини и важни съображения. Първо, с моменталното му лансиране
трябва да приключи нужната дискусия. или тя да попадане в омагьосания кръг на
отдавна познати и одиозни доводи, аргументи спрямо това защо, как и доколко
сме стигнали до такова доста неотрадно състояние.
Второ, скорострелният негативен отговор би бил известно семплифициране
или апостазия на светлите завети на Жюлиен Бенда (Бенда, 2009), отнасящи се до
„предателството на интелектуалците”1, до корумпирането на сциентичните

дискурси, тяхната сервилност или раболепност пред властимеющите. Такива
симптоми, процеси и тенденции не липсват в научната ни колегия, но не е времето
и мястото на такъв научен форум да са център на внимание и анализ. За днешните
интелектуалци ролята на буриданово магаре, колебаещо се между ужаса без край
и ужасния край – не е желана.2 Те залагат на „славеевите трели” за хубавото
бъдеще, което срамежливо, с поредица от ненатрапчиви, главозамайващи
пируети, или с някаква притеснителност подсказва, че и настоящето е хубаво,
поради което е неприлично, недопустимо да се залага ва банк на негативен
отговор.
Нали в постмодерната ни съвременност и рефлексивност се изваждат от
вехтошарските кошове и се отупват от нафталина на историческата забрава идеи
като тези на Лайбниц, че живеем във възможно най-хубавите времена и общества
– независимо от и въпреки катастрофалните премеждия, гигантските пропасти
между най-богатите олигархии и многомилиардната част от човечеството, от
въоръжените конфликти и войни, които нямат аналози в миналото, или от
безнаказания, но пък и инспириран тероризъм.
Публичното депозиране на негативен отговор е своеобразен символ,
въплъщение и дискретна поддръжка на фаталистичния ракурс на представяне и
легитимиране на едно нежелано, но, може би, и неизбежно в пришествието си
историческото бъдеще, който съвременната Наука не би трябвало да си позволи
(легално) в никакъв случай.
Струва си да отбележим и първата от доста години насам промяна в
оптическия мащаб – досега сме се вторачвали все в селото, сега обръщаме
погледа, анализа си към селските райони. Тази рокада не е случайна. Тя крие в
себе си двойствени послания: едни, които дискретно сочат към по-големите
възможности и ресурси на по-високото – районно – ниво; други, които прикриват
в мрака на мълчанието трагедията на селото.
Далеч по-сложен е казусът с формулиране и обосновка на положителен
отговор

на

въпроса-заглавие.

В

него

ще

лъснат

амбивалентността

и

разнопорядковостта на позитивността. Положителните отговори могат да са плод
и на различни мотивации, на дискретно лансиране или прокарване на съвършено
противоположни доводи, или аргументи, които обаче намират приемливи форми,
а и канали за своите публични гастроли.

Най-вероятно, толерирани ще са положителните отговори и иконографии
на ставащото и предстоящото в българските селски райони в контекста на един
неувяхващо розов исторически, или успокояващо-вдъхновяващ национален
оптимизъм. За огромна част от българските учени днес е признак на лош вкус и
неприемлив маниер да се привързват към страшни пророчества, зловещи
сценарии. Те не поемат риска да са рицари или трубадури на опасни идеи и
дискриминирани, репресирани от властта концепции. Въпреки че живеем в
реалностите и нравите на Новото средновековие, рицарството и трубадурството не
са предпочитани или фаворизирани занимания. По-скоро античните мотиви, че
лошият вестоносец е обречен на смърт, властват тотално. Този страх има своите
сериозни причини и обяснения. Колкото по-конспиративна е съвременната или
бъдещата история, толкова повече на хоризонта на политиката и науката се
открояват и отекват ирониите, подигравките и „категоричните откази” от
конспиративни описания и тълкувания на случилото се, ставащото или
предстоящото по света и у нас.3 Историята е завещала свой железен закон:
властниците не обичат зловещи прокоби и наказват жестоко техните звънки
глашатаи. Този категоричен императив не е валиден само за отминалите
исторически епохи. Той е в пълното си могъщество, в цялостния си блясък,
разцвет и в съвременността ни. Това засяга най-вече темите, които са
нелицеприятни, опасни за Властта, каквато в нашия случай е тази за трагедията
на селото, която следва да се омекоти и прикрие с упования и надежди, с визии и
аргументи за „устойчивото бъдеще”. От гледна точка на глобалните, европейските
и държавните официални дискурси е по-приемливо, безопасно да се произвеждат и
пласират в публичното пространство и време именно положителни визии и
аргументи за предстоящото хубаво бъдеще.4
Проблемът не е има ли преходни ценностни иновации в селото, а в това
защо или какви – по своя произход, същност и функционална мисия – са тези
солидни промени. Само позитивният отговор, че изменения и преобразувания
съществуват, не е стига, тъй като той въобще не разкрива, дори може да прикрива
истината за всички тези промени.
Със сигурност знаем, че досега няма нито една субстанциална промяна в
духовността и битността и битийността на нашето село, която да му предлага
магистрален път към по-високо качество на живота, към облагородяване,
усъвършенстване на екзистенциалната аура, към озониране или разнообразяване

на пейзажа и климата на живота в това село. Става дума за вече осъщественото, за
случилото се чрез драмата на българското село, а не за затваряне на очите, за
описание на бленувани картини или за утопии слепешком. 99% от случилото се в
нашето село се обвързва с процесите на ерозия, разпад, гибел на предишни
жизнени форми, които изобщо не са заместени с нещо по-добро или полезно.
Сега е модерно и „задължително” учените да предприемат „щраусови
тактики” – да си заравят главите, анализите в отделни дупки от битуващата
проблемност без да се оглеждат, а и да съизмерват идеите си с очертаващите се
исторически контексти или мрачни хоризонти на (обществено-политическо,
икономическо или културно) развитие. Моите извинения и съжаления към
творческите им упования и усилия, но ако всичко в света и историята се тресе,
няма как да съзерцаваме аркадията на устойчивия растеж. Такъв може да е само
онзи на умишлено и конвейерно произвежданата неустойчивост, или този на
преднамерено конструираният и регулираният дискретно исторически хаос.
Който вярва, че може да надхитри и надбяга контролирания социален безпорядък,
заслужава висока награда, която в смутни и размирни времена има доста
неприятни имена, чиято пъстра върволица едва ли е нужно точно сега, тук
подробно да сочим, тълкуваме.
Нека не отричаме фактите! В злополучния ни преход към демокрация
реално се осъществиха колосални ценностни трансформации, а и се направиха
редица

иновации.

Въпросът,

обаче,

е

за

техните

причинно-следствени

биографичности, природата, особеностите и функционалните им резонанси в
социума и за гражданството, в т.ч. за селата.
Ще е наивност, лудост, цинизъм да се твърди, че тези ценностни иновации в
нашите

селски

райони

са

обусловили

тяхното

възраждане

или

поне

стабилизирането им. Точно обратното, тяхната поява и развитие в селата
галванизираха и циментираха процеси и тенденции на разрушение, агония и
предизвестена смърт на всичко „селско”. В известен смисъл, това са очевадните,
устойчивите реалности и перспективи в селата ни.
Тези преобразувания и нововъведения не бива да се описват, а и анализират
„на парче”, откъснати от контекстите на нашето смутно и преломно историческо
съвремие. Защото са органично свързани с и производни от неговата интимна
логика и битийност.

Дисбалансите в богатствата; ерозиите и делегитимациите на политиката;
изкуствените заразявания със синдрома на „имунната недостатъчност” на
социалната и националната държави; похищението или сервилността на
демокрацията пред волята и капризите на всемогъщия пазар; дехуманизацията,
анемията и гибелта на политиката; легитимациите на всевъзможни, паралелни на
държавната, власти и структури; недемократичното редуциране и отнемане на
държавния суверенитет; умишлено конструираното и регулираното ново велико
преселение
цивилизации

на
и

народите;
култури;

преднамереното
очевадната

и

обезличаване
плашещата

и

убийство

радикализация

на
или

милитаризация на световната политика; тоталните или тоталитаристките
протекции за нов вид глобално социално инженерство; флагрантната и
инструментална

десекуларизация

и

успоредно

развиващата

се

с

нея

реконфесиализация; експлозивно растящата мощ и значимост на мегаполисите и
утихването, замирането на по-малките поселения; паралелно развихряните опции
и практики за толерантност, или – обратното, – за нетърпимост, непоносимост,
сегрегация, изолация, остракиране, сатанизиране на „чуждата другост”, и пр. са
много съществени и значими, взривоопасни, обективни фактори, процеси и
невероятно мащабни тенденции, от които съвременните села няма как да се
спасят. Провинцията вече не е исторически спокоен и потънал в монотонност
край, до който не стигат светкавиците и гръмотевиците на политическите остри
разправии, стълкновения. Тя все повече става част от бойните полета на
политическите конкуренции, все повече се превръща в кошмарен паметник на
разнородните, многобройните жертви на Властта. Разликите в стандарта или
начина на живот в нея и в големите градове са потресаващи.
Разфасоването или „преначертаването” на доскоро съществували държави
са сигурни, защото са дискретно регулирани, исторически се движат по
неоповестен график, перспективно и колосално властово гарантирани процеси.
Те неизбежно ще се отразят негативно, в т.ч. и твърде устойчиво върху характера
и особеностите, темповете и формите на всички патетични и слънчеви визии за
едно много по-добро, устойчиво бъдеще.
Цялата тази, ако не потресаваща, поне тревожна панорамност на
историческите тенденции, връхлитащи и обсебващи човечеството, света през
идните десетилетия, не дава питателна храна и твърда вяра за рурален
оптимизъм. Изглежда, че устойчиви ще са далеч повече загубите, пораженията,

гибелта на цели държави, общества и култури, отколкото химеричните упования
за всеобщ, национален или местен устойчив възход.
Меркантилната капитулация на еврократите и на нашето правителство
пред глобалните олигархии, в лицето на ТНК, при подписването на СЕТА –
временен заместител на ТТИП, тотално преобръща възможностите за добро
бъдеще на страната и селата. Единственото, което това предателство гарантира, е
устойчивата гибел на нашите села, а в контекста на доброзорното инсталиране в
тях на чужд етноконфесионален контингент и превръщането им в плацдарм за
подриване основите на българската държавност, унищожение на българската
нация и изличаване на нейната социокултурна уникалност.
Нашето село, което в няколко исторически епохи е било крепост на
българското и твърдина на българщината, ще бъде превърнато в троянския кон,
погубващ страната заради социално-икономическите и културните й агонии, а и
поради етноверския взрив.
Селата, които векове наред са били инкубатори на популации за държавата,
сега стават гробища със затихващи функции, докато се изчерпи човешкият им
ресурс. В тях няма не само деца, подрастващи и младежи, но и хора на средна
възраст. Доминацията на третата възраст е сигурен признак за агонията или за
кончината на живота в селата. Илюзиите за реверсия на човешки маси към селата
е в противоречие с футурологичните визии за следващите десетилетия и това
прави устойчивостта на селата проблематична. Устойчиво може да и сигурно ще
се експлоатира само Природата, но без своите селски обитатели, тя губи
историческата и социокултурната си уникалност като провинциална, а се
превръща в територии или парцели от земя, които вече изобщо не са
одухотворени. А липсата на одухотвореност е символ и въплъщение на
отсъствието на Живот, но и на присъствието и всевластието на Смъртта, във
всичките й разнолики форми на проява.
Нашите доморасли, пишман европеизирани политици и глобализирани
управници много обичат да спекулират днес с темата за бежанските вълни, но
мълчат като риби, когато трябва да отговарят за е/мигрантските потоци, които те
сами прокудиха от градовете, а най-вече от селата на многострадална България
през годините на прехода. Почти четвърт от населението на страната (голямата
част от която беше или е от селата и малките градове, в които вече няма поминък)

я напусна, при това и немалка част от която е твърдо решена никога повече да не
се завърне в пределите на своето отечество.
Можем да имаме несъгласия, предубеждения и критики към идеите на
Фридрих фон Хайек, ала трябва да признаем правотата на тезата му, че
многообразието на потребностите, производно от количеството на човешките
маси, е сигурен гарант за вероятностен, мощен просперитет на пазарната
икономика, за растеж на държавната власт.5 А ние – изпаднали в демографски
колапс или смъртоносна криза, с преобладаващо застаряващо и необразовано в
перспектива население, с разглобена и унизена държавност, с редукция и
вулгаризация на ценностния ни фонд, – на какво можем да се надяваме? И не е ли
предопределен характерът на едно вероятно устойчиво развитие на социума ни!
Не сме ли вече сред първите народи, които са (или ще бъдат) поставени в
„червената книга” на безвъзвратно изчезващите представители на рода Hоmо
sapiens, като предимството се полага, първо, на невзрачните екземпляри от
хронотопосите на нашите села? Дали ние, българите, няма да повторим
историческата трагедия на динозаврите и мамутите като доста скоропостижно, но
пък устойчиво изчезнем от лика на живота и земята?
Както и Природата, историята и географията, политиката и идеологията
въобще не търпят, а гледат всячески да запълнят спешно празните или
необитаемите топоси. Няма как да противоречим, а само ще продължим
традициите на човешката еволюция. Такива източвания на човешки материал, на
жива сила, на работна ръка, на плът и кръв, на „сиво вещество”, придобити
знания и умения страната ни няма дори и през войните. И те съвсем няма да
спрат, но ще продължат да се развиват доста стабилно и в бъдеще. Според мен,
тези ужасни перспективи ще се осъществят твърде устойчиво, но съвсем не и в
забавен каданс, или с монотонни исторически движения, а с вече добре познатата
взривна пулсация, с ужасяваща вълнова динамика, при това за още няколко
десетилетия, към които (сега и тук) гледаме с упования и надежди устойчиво да се
възмогнем. Всички други парфюмирани илюзии и розови блянове за устойчив
възход са напразни.
Дано не съм прав, но имам предчувствие, че повечето доклади ще са
ориентирани в посока на „конструиране и обосноваване на вдъхновяващо и
устойчиво

бъдеще”,

съвсем

различно,

противоположно

на

онова,

което

следващите десетилетия ще стоварят (със сигурност!) върху плещите на поне две-

три поколения. Натам, накъдето са се понесли вълните, ветровете и бурите на
Историята и Политиката, накъдето тласкат Светът и Човечеството, няма изгледи
или аргументи за постигане на „устойчиво развитие”, ако не приемем, че
патологията, регресът, мракобесието могат да са доста устойчиви. Сериозните
анализи на глобализацията, историческите катаклизми, сеизмичните вълни,
които ще разтърсят публичния или частния живот на хората в задаващите се
няколко

десетилетия,

както

сочат

футуролози,

не

дават

основания

за

„шоколадените визии” за устойчивост. Това не значи, че трябва да капитулираме,
станем черногледци, песимисти. Нужен е разумен скептицизъм, който да охлади
еуфорията по „устойчивите” визии, тъй като единствено устойчиви са (или ще
бъдат) исторически зловещите турбуленции.
Боя се, че устойчивостта ще дефилира само в позитивни визии, което е не
само невярно и противоречащо на практиката, където положителните пробиви,
разриви или възходи спрямо лошото, неустойчивото минало/настояще се постигат
с цената на неустойчивост, рискове и скокове. Но мрачната сянка на паническия
страх от революционизиране на историческата процесивност и събитийност ще се
компенсира с реформистко движение стъпка по стъпка, а подобен вървеж не е
обезопасен от грешки, води в гроба. Има болести, които се развиват бавно и
устойчиво, но пък са гарантирано смъртоносни. Изглежда, че нашият общественоисторически рак не е скоротечен, но поне засега няма оптимистичен, добър
практически ефект от ползваните химиотерапевтични процедури.
Реверансът в темата на нашия форум към една съпоставка между нас и
Европа е оправдан в днешния формат, в присъствието или изповедите на нашите
западни съседи, но съвсем не и спрямо нужната съпоставка в контекста на Европа
на различни скорости, на колизиите и прецакванията между Стара и Нова
Европа, между Западна Европа, обречена да бъде бастион на развитие, дори и то
да е неустойчиво по темпове и форми, и една друга – Източна, или Югоизточна –
Европа, която, както съвсем проницателно, но пък и безцеремонно е благоволил
да се изрази преди 90 години Хосе Ортега-и-Гасет, е била, е, пък и трябвало да си
остане клоаката на западно-европейската цивилизация. Ако трябва да бъдем
точни и дори цинични, клоаката обикновено е и твърде устойчива, стабилно
уталожена във времето и пространството, а и с вид на „спокойна” повърхност, тъй
че от тази гледна точка имаме несъмнено големи шансове за „устойчиво
развитие”.6 Общо взето, през последните 27 години се движим сигурно и спокойно

в тази орбита: утаяваме се все повече на дъното на редица международни
класации, или безпомощно затъваме все повече в блатото, притежаващо изглед
на измамна и опасна устойчивост. Ясно е какви субстанции потъват, а и какви
процеси се развиват на дъното и в блатото! Поне в ракурса на превръщане на
България в историческо, икономическо, политическо и социокултурно бунище на
западния експорт на амортизирани ценности виждаме ясни и категорични
процеси или тенденции на устойчивост, която притеснява и дори плаши. Ако
някои са доволни от никнещите като гъби след дъжд магазини за вещи втора
употреба, огромното мнозинство си знае, че животът му вече не струва за никаква
употреба.
Това във висша степен и форма се отнася до селото, където пораженията са
ужасяващи, а изгледите да бъдат преодолени са по-скоро ефимерни или поне
потискащо нищожни. Ако в големите областни градове и столицата кипи, перчи
се разнообразие на жизнени форми, в селските райони пълновластно господства
ужасяващо еднообразие, свързано с нищета, мизерия, безработица, обезлюдяване,
културна слепота, социална глухота, безпощадно изтръгване на многовековни
културни пластове, традиции и форми на живот. Сивотата и пустотата се
превръщат в символи или емблеми на пропадащото наше село. Деградациите,
разложенията на тъканите, структурите на живота в селото са очевадни.
Преди дни беше публикувано ужасно съобщение, че от 1970 г. досега от
повърхността и живота на Земята са изчезнали 58% от живите видове, а много
скоро те ще са вече и над 67% от съществувалата фауна. Дори не се замисляме, а
някои умишлено не дават да правим съпоставки и сравнения с миналото, но,
вероятно, родният ни „принос” по отношение и на питомните животни е такъв,
ако не дори и надминаващ визирания печален рекорд, като имаме предвид
трагичното състояние на родното животновъдство. Не е удобно за апологетите на
прехода, за облажилите се от него или за самозваната политическа класа да се
навират в очите сравнения и данни между броя глави добитък отпреди и след
10.ХІ.1089 г., защото разликите не са в проценти, а са в пъти по-малко. Може ли
някой измежду нас да посочи сигурни данни за „устойчивото развитие” поне за
един вид домашни птици или животни, където (уж!) демократичният, но иначе
злополучният преход да е задминал по количество бройки старите кооперативни
успехи? С капитулацията по линия на СЕТА най-хубавото за лошите изненади
тепърва предстои. Дори и това, което сега притежаваме в животновъдството, няма

да успеем да задържим. Спрямо земеделието рекордът е още по-фрапиращ и
стряскаш, след като над 80% от плодовете и зеленчуците по родните пазари са
не/легален внос от чужбина. С тоталното отваряне и дерегулиране на пазарите за
селскостопанска продукция, с премахването на митата можем да сме сигурни в
агонията на селото и отсега да му напишем некролога. Ако Животът предполага и
изисква разнообразие, трябва да сме извънредно притеснени, че монокултурното
развитие в аграрната сфера изобщо не е символ на добър Живот. Само зърнените
плантации на крупните латифундисти не гарантират живота на селото. Тъкмо
обратното, те са катализатор за неговото бавно и сигурно историческо убийство.
Това значи, че Смъртта, родена от лакомия, убива Живота систематично и
безпощадно, но тъкмо тя е най-устойчивото, най-сигурното нещо, колкото и
парадоксално да звучи.
Смъртта днес нахално и безнаказано гледа от опустелите села и къщи, от
избитите като кухини на череп врати и прозорци на изоставени или занемарени
постройки, от прихлопналите навеки двери на читалища, киносалони, културно
домове, от ненужните вече детски градини и училища, понеже деца, младежи вече
изобщо няма в селата. Тя триумфално дефилира в кошмарни ценностни
трансформации или иновации, които протяжната историческа биография на
нашето село досега не е познавала и признавала: още приживе възрастните хора
да си спастрят пари за или сами да си иззиждат гробове, понеже няма на кого
другиго да разчитат – нито на роднините, нито пък на държавата. Гробовете са
символ на упования за живот в другия живот или поне в паметта на този, а тъй
като хората изчезват, то с тях ужасяващо си отива и паметта на живите за
мъртвите. Така последното упование, сетната утеха – паметта да съхрани нещо за
селото, потъват в мъглите на времето, в безразличието и цинизма на управниците,
и в живота на хората. Историята не познава и не признава такова чудо – село без
памет, но това вече е факт, защото престарелите му жители са с ограничена, но и
нерепродуцираща се мнемоника!
Кошмарното е, че Смъртта настъпва не само към дивите и питомните
животни, а и спрямо подивяващите, или между оскотяващите (от политическите
спекулации) хора. Ускорената и умножената до безпределност и безнаказаност
търговия на политически шарлатани с всевъзможни (директни или умело
завоалирани) идеологеми, или жизнени форми, солидно базирани върху идеите за
естествения отбор, законите на джунглата, социалния дарвинизъм, атомизъм,

егоизма или индивидуализма, постмодерната автономна и автентична поетизация
на екзистенцията и пр. са безспорен признак за агонията на морала, за царството
на порока и цинизма на олигарсите и адептите на Новия ред. До какви печални
резултати води триумфът на тези идеологеми и промени личи потресаващо в
съвременния и обезобразен портрет на сбогуващото се със живота наше село.
Борбата за живот и битките за оцеляване там приемат грозни, дори ужасяващи
образи. Животът в българското село прилича на балансиране на ръба между
Живота и Смъртта, което не дава реципрочни възможности и надежди, а
гарантира явно превес на смъртта. Най-сигурният индикатор за това е
главоломното и масово бягство на хората от селата. На квази-демокрацията
дължим паническото дезертьорство на хората от техните села. Тъкмо нейните
ценностни иновации обусловиха и насърчиха „изгнанието” на селяните. И на
псевдо-пазарната икономика трябва да се благодари, че прокуди хората от селата,
превръщайки труда и живота им в съвършено безсмислени и явно гибелни
занимания. Идиличните картини, които селото е навявало векове наред, вече са
избледнял спомен. Нищо от настоящето или от задаващото се бъдеще няма
родство с подобни описания. Романтичната хармония между Човека и Природата,
която селото векове е предлагало, а и заради която е привличало магнетично към
себе си, днес вече е ненужна, изглеждаща като исторически похабена,
отблъскваща, подвергната на кощунства и даже убита.
Ако Природата в селото все пак донякъде се е съхранила, то онова, което я
прави нужна и полезна – социалното, втората природа, човешката природа, вече
отсъства. В селата вече не се чува говор и глъч. В тях липсват песни, шумни
обреди и празници. Има само тъжни ритуали, което са единствените зловещи
развлечения в днешните села. Обезлюдената природа сякаш вече не е Природа,
която е нужна на и ценена от хората. Отвъд човешките сетива, вкусове, връзки и
трафарети природните дадености сякаш не съществуват за хората, или поне нямат
онази стойност, която Социалното им придава. Когато агонията или гибелта на
социалното е факт, тогава и природната среда е мъртва, непотребна, безинтересна,
оценявана не през очилата на живота, а през тези на смъртта. Днешният изглед на
разрушеното, обезлюденото и смълчаното от екзистенциален ужас село повече
прилича на хронотопос, през който чудовищно е преминала особена Война, понеже
такива разрушения не могат да се считат за плод на мирен или нормален живот,
нито за величествен символ, паметник, а и за апотеоз на триумфите на човешкия

Разум. Ужасно е, но е истина, че по времето на Студената война не се е говорило
толкова спокойно или с такава стръв за евентуална ядрена война, както това
става в днешно време, а един такъв глобален конфликт няма да се отнася само до
мегаполисите, а и до селата, в които също устойчивостта на провинциалния
живот ще се преобърне катастрофално.
Такива алюзии днес определено си считат за политически некоректни и
вредни! Очевидно, външните и вътрешните господари заставят учените смирено
да си държат езика зад зъбите, да не си позволяват оценки и тълкувания, които
порицават и осъждат безграничността на ненаситната алчност и безчовечност,
които неолибералният модел на казино-капитализъм, на глобална, ала и
смъртоносна турболентност възпроизвежда. Колкото повече главоломно растат
богатствата и властта на каймака на олигархиите, толкова повече конвейерно се
произвеждат социални неравенства и несправедливости, а селото се превръща в
печална реклама на най-одиозните продукти в това отношение. Териториалните
или

общинските

дисбаланси,

безжалостното

орязване

на

бюджетите

на

провинциалните общини, сбогуването или преднамереното убийство на всякакъв
духовен, културен живот, жертването на провинцията и най-вече на селата за
съмнителните блага на няколко по-сносни за живот, лъскави, големи градове са
несъмнени показатели за мощно ескалиращата трагедия на селото и за произвола,
или цинизма на политиците.
Ако изобщо може/трябва да се говори/пише за устойчивост, тя съществува
само в управленския волунтаризъм и политическия цинизъм спрямо селото,
които не се преодоляват изобщо с годините, а, точно напротив, системно и
ескпоненциално нарастват. Всичките реформи, които се обещаваха или се
осъществиха, не доведоха до желаните резултати, до позитивни изменения в
качеството или стандарта на живот в нашето село. Устойчиви се оказаха
единствено безразсъдството, безсрамието, но и безчовечността на политиците и
управниците, които вкупом обрекоха, хладнокръвно погребаха селото ни.
Устойчиви се оказаха импортираните „добри практики”, водещи до гибелни
резултати.
На подобна „устойчивост” едва ли следва да поднасяме букети за благодарност,
почит!
Всичко, което споделих дотук, не бива да оставя алюзии за и горчив
привкус на фатална обреченост на историческите перспективи на селото, на

селските ни райони. Историческата, политическата, икономическата, социалната
и културната, изкуствено провокираната и дискретно поддържаната „кома”, в
която нашето село се намира повече от четвърт век, може и да се прекъсне, което
значи, че животът в него да бъде отново възстановен. Но това може да стане
единствено при други, радикално отличаващи се от настоящите социалнополитически терапии, при колосални промени в системата и технологиите на
управлението на живота в гражданското ни обществото, а и в държавата. Наш, не
само и толкова научен, колкото нравствен, граждански и човешки дълг е да
открием и покажем, да отстоим и аргументираме спасителните визии за
българското общество, в т.ч. за неговото село. Науката не трябва да бяга от
Политиката, защото попада под ударите на последната. Нали безсмъртният Марк
Твен ни завеща кредо: вие може да не се интересувате от политика, но тя винаги и
навсякъде се интересува от вас. Това не значи, че Науката трябва да сервилничи,
блюдолизничи или раболепничи пред Политиката, а да стане неин мощен
коректив и изцелител на нейните грешки и пороци. Можем да сторим първите си
крачки, опити още тук и сега, на тази наша конференция. Само такъв подход
може да ни отвори двери към едни съвсем други визии и дискурси за желаното
устойчиво развитие на социума и селото, които, обаче, нямат и нищо общо със
сега фаворизираните глобалистки, а пък и евроинтегристки неолиберални
наративи. Ако не поемем по този друм, волно или неволно ще станем съучастници
в убийството на селото, на селските райони с подкрепата за пагубни „устойчиви”
визии за държавата. Всеки (по съвест) трябва да избере какъв ще бъде – спасител
или палач на нашето село!
Изборът е ваш! Аз вече направих и показах напълно честно и откровено пред вас
моят!
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дума за твърде нашумелия и все още неувяхващия по славата си бестселър на
френския мислител, в който се анализират и тълкуват причините за, формите и
механизмите на предателството на свещените идеали и задължения на
интелектуалците.
2. Още повече, че третият модус – край на ужаса, изглежда като напълно абсурден
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3. Тези обяснително-тълкувателна „матрица” не бива да притеснява и шокира. Тя
е последица от страховете на учените и експертите да не бъдат обвинени в
рекламиране и дистрибуция на всевъзможни конспиративни исторически
сценарии, срещу които Политиката и Идеологията не спират да размахват
заплашително пръст. Тези процеси имат свои трагикомични измерения и реални
въплъщения. Маскирането на Истината с антиподната й лъжа е стародавно
оръжие, а и занимание. Колкото по-зависим и по-об-речен исторически и социално
става даден субект, толкова повече се стреми и опитва да изглежда в собствените
си и в чуждите очи като независим, свободен във волята си да избере подобаващо
му бъдеще. Горчивите плодове и вредоносните ефекти от такава ментална,
душевна терапия се съзират и чувстват винаги след изтичането на някое време. В
тази роля днес са злощастно изпаднали кризисните държави, чиито правителства
и елити се пъчат толкова повече, че са независими в действията си, колкото
повече се оказва, че всъщност са само „кукли на конци”, компрадорски слуги на
всемогъщите си глобални властелини.
4. Лошото е, че в този контекст забравяме мъдрата поука на Оскар Уайлд,
изплуваща от брилянтната му сентенция, че няма нищо по-вечно, поустойчиво от безконечните промени, което си е неустойчивост.
5. Тук не искам да правя каквито да са алюзии с възхода и мощта на Китай днес,
нито пък с изкуственото и механичното помпане на Западна Европа с
инородни, иноетнични и иноверски човешки маси, които тя се надява да
цивилизова и интегрира, за да превъзмогне днешните си пазарни дилеми,
колизии и драми, и за сметка, разбира се, на страните и нациите, от които се
източват тези заплашително изглеждащи маси. Може би цинизмът на
Кристалина Георгиева има основания, ако предположим, че тя ни дава
деликатен знак накъде вървят нещата, какъв зловещ исторически сценарий
(ще) се разиграва сега, в близко бъдеще! Защото могъщите тайни кукловоди на
историята на света и човечеството обитават нейните институции.
6. Да напомня би за бързо разразилия се и скоропостижно приключилия скандал
за „постмодернистката” аналогия на България с клозетна инсталация на един
нашумял чешки художник в международен форум?!

Гл. Ас. Д-р Красимира Трендафилова

ИНОВАЦИИТЕ В СЕЛОТО
– МЕЖДУ ЗАБРАВЕНОТО СТАРО И НЕНАУЧЕНОТО НОВО
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INNOVATIONS IN THE VILLAGE - BETWEEN THE FORGOTTEN PAST AND
THE NON-STUDIED NEWLY
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Summary
The villages often are associated with conservatism and hardly adopting new
ideas and innovative phenomena; we were told about this during the years of the fast
urbanization. In this case, are there innovations in the village? How they arise and take
their place in the villages?

The return to the village today is followed by some

difficulties; because the villages in our days are not the same as a village in the age of
our parents and grandparents; we have to solve a lot of new and well-forgotten old
problems – so old and so well forgotten that seem to be new; because the present village,
revived or abandoned is not the village of our parents. Going to the village is not only a
return to the village but also a new attitude, a new idea, a new and different way of
interrelations between the people from the town and from the village. We must improve
the involving of knowledge for the past in the terms of new information technology, to
improve capabilities of the agricultural to produce more and do it in sustainable way.
These problems cannot be solved without efforts of the scientist, farmers, businessmen
and other participants in the village policy, without involving the successful practices in

the real life of the villages. The report provides a theoretical analysis of some of these
problems.

Селото често се свързва с консерватизъм и трудно пробиващо си път ново;
това поне се опитваха да ни внушат в годините на бурната урбанизация. Как
тогава се случват иновациите в селата? Дали животът в тях се променя или е
замръзнал в миналото, архивите и спомените? Ясно е, че днешното завръщане
към селото ще бъде съпроводено от много нови и много добре забравени стари
неща – толкова стари и толкова добре забравени, че ни се струват нови; защото
днешното село, възродено или изоставено, не е и не може да бъде селото на нашите
баби и дядовци. Отиването на село за много от нас не е просто връщане на село, а
придобиване на нова нагласа, нов светоглед, на нов и по-различен начин на
общуване и взаимодействия между хората от града и от селото; на прилагането на
знанията за миналото в условията на новите информационни технологии, на
търсенето на възможности селското стопанство не само да произвежда повече, но
и да го прави по устойчив, екологично съобразен начин. Тези проблеми не могат
да бъдат решени без сближаването на научни работници, селски стопани,
бизнесмени и други участници в сектора, без да се ускори внедряването на
успешни практики в селото. Докладът предлага теоретичен анализ на някои от
тези проблеми, използвани са статистически данни и анализ на случаи.
Налага се да изясним кое ще се приема за иновации в новата Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР) до 2020-а година. На помощ ни идва
Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) в областта на селското стопанство.
Според неговата концепция едно от големите глобални предизвикателства през
следващите години ще бъде продоволствената сигурност,

съпътствана от

забавяне на растежа на производителността, което на свой ред се дължи на
свиването на инвестициите и научните изследвания за селското стопанство, както
и на необходимостта от увеличаване на грижите за околната среда и природата, за
опазване на чистотата на почвата, на флората и фауната. Накратко, основното
предизвикателство пред селското стопанство занапред е не само да произвежда
повече, но и да го прави по устойчив начин. За това Европейското партньорство
за иновации определя две водещи цели — насърчаване на производителността и
ефективността на селскостопанския сектор (което може да се разглежда като

обрат

в

досегашната

актуална

тенденция

на

забавяне

на

ръста

на

производителността до 2020 г.) и – втората цел - устойчивост на селското
стопанство („Определение за иновации…, 2015)
Както е известно, иновациите са

нови и успешно трансформирани в

практиката модели. Това могат да бъдат: нови за пазара продукти, нови
технологии на производство, нови модели за работа по отношение на
агротехническите мероприятия -торене, растителна защита, почвообработващи
методи; също така могат да бъдат и

разработени и приложени в практиката

иновативни интернет-платформи и софтуерни решения, пряко свързани с
производството, с пазарната реализация на селскостопанските продукти;
иновации могат да се нарекат и някои нови форми на сътрудничество и
комуникации

между

научно-изследователски

институти,

граждански

организации, консултанти и административни служби в селското стопанство.
(„Определение за иновации…, 2015)
Много често в практиката иновациите се случват в резултат от търсене на
по-евтин начин за правене на нещо вече известно; на намиране на начин за
предоставяне на услуга или продукт за местното население, което не би било
достъпно на цените, на които тази услуга или продукт се предлага във високоразвити държави. Веднъж създадена обаче, подобна иновация започва да
представлява интерес и във високо-развитите държави, които също търсят поефективни решения. Тук не винаги става дума за грандиозни научни открития,
които изискват много средства - понякога става дума за поглеждане към нещо
известно и банално, нещо присъстващо във всекидневието ни, с нови очи и с
желание да намерим начин да го направим достъпно за по-широк кръг от хора. В
този смисъл целите на иновациите в селскостопанския сектор са: насърчаване на
екологично съобразените производства, подпомагане на устойчивото снабдяване с
храни, подобряване на процесите за запазване на околната среда, смекчаване и
адаптиране към последиците от изменението на климата; прилагане на най‐
новите

изследователски

знания

и

технологии

към

селскостопанските

производства. („Определение за иновации…, 2015)
В контекста на досегашното ни изложение се налага да изясним какво се
разбира под устойчиво развитие на селските райони. Най-общо казано, това е

развитие, което е съобразено с ресурсите, които трябва да оставим за бъдещите
поколения – екологично съобразено развитие, което задоволява потребностите, без
да нарушава баланса в природата и изчерпването на ресурсите. Открай време
земеделието е традиционен стратегически сектор за съществуването и развитието
на селските райони; оказва се, че то днес се вписва добре в концепцията за
устойчиво развитие по две причини: първо, осигурява изхранването на
населението (нещо много важно днес, когато се наблюдава

възраждане на

екологичните ценности) и, второ – то е пряко свързано с използването и
съхраняването на природните ресурси. За селски райони се приемат общините,
чието най-голямо селище (град) има население под 30 000 души и гъстота на
населението, по-малка от 150 жители на кв. км; те обхващат около 80 % от
територията на България и в тях живее около 40 % от населението. Изостаналите
селски райони обхващат общини или групи общини с преобладаващ селски начин
на живот, разчитащ за поминъка си основно на селското и горското стопанство;
обикновено там се наблюдава високо равнище на безработица, ниски доходи на
населението, лоша техническа инфраструктура и – като последица от това – в поголяма или по-малка степен - обезлюдяване на района. (Хаджиева, В., 2003, стр.
55-56) .
Според концепцията за устойчивото развитие на регионите, в днешно време
земеделието трябва да допринесе едновременно за: осигуряване на устойчив
икономически ръст на селските райони, подобряване на заетостта на населението
и за запазване на екологичния баланс в природата. Органичното земеделие е
важен елемент от устойчивото развитие на селските райони и изключително
важен фактор за бъдещото развитие на земеделието и глобалната безопасност на
храните. Както виждаме – тук става дума за добре забравени стари неща. Друг е
въпросът защо трябваше да бъдат забравени до такава степен, че днес да
изглеждат като нови?!
След тези кратки предварителни бележки, нека се спрем на това, което е
останало от българското село днес; да видим как тези добре забравени стари неща
съжителстват с новото (доколкото го има) в селото – място, където тези принципи
от векове са спазвани, но в последните няколко десетки години са били забравени
и пренебрегвани. В нашия анализ сме използвали наблюдение на публикациите за
селата в българските сайтове в продължение на една година- 2016.

И така - какво може да се прочете за селата в публичното пространство - из
вестниците и сайтовете?
Репортажите за селските герои не липсват, но те са предимно за отделни
личности, които по една или друга причина са отишли да живеят и работят на
село и се превръщат в „герои на нашето време“, или се подвизават като
изследователи на екзотични места.
Можем да споменем редица проекти (като „Резиденция Баба” напр.), които
гледат на селото като на резерват; те се опитват да ни убедят, че на българското
село трябва да гледаме като възможност и пространство за иновации,
предприемачество, култура. Десетки младежи отиват и живеят за един месец в
различни, обезлюдяващи се села в България, в домакинства, които имат нужда от
подкрепа и помощ, там те научават различни занаяти, специфични практики от
традиционната култура; идентифицират нуждите и ресурсите на селото чрез
методи като дизайн-мислене, етнология и антропология; заедно с местните хора
измислят и реализират идеи, които могат да бъдат полезни на селото. Резултатите
от такива проекти са: възстановена стара фурна в едно от селата, която отдавна
не е произвеждала хляб, записи на диск с изчезващите песни на бабите, маркиране
на маршрути за еко-пътеки. http://ideasfactorybg.org/ifactory/baba-residence/
Подобен е и проектът „Село назаем“ в крайдунавски села, който дава
възможност на млади хора да научат какво е седянка и как се прави качамак.
Оказва се, че селото е доста сериозен източник на дейности, които можем да
наречем примерно етнографски-архитектурен резерват; за днешните млади хора,
израснали с компютри и интернет, се оказва интересно да научат нещо за
едновремешните обичаи в селото. Подобни проекти дават възможност на групи от
по десетина души да живеят 1-2 седмици в селата и да споделят живота на
селяните; те копаят, плевят, пасат животните, заедно се хранят и веселят. Така
младите опознават селския живот, а възрастните жители на селото се разведряват
и се чувстват значими и полезни. Доброто на тези проекти е, че младите опознават
добрите страни на селския живот, на усещането да живееш на село сред
природата, на спокойствие.(Първанова, 2017, стр.6)
Според мен, заслужава внимание една друга целева група. В медиите често
се срещат репортажи за млади хора и семейства, заживели щастливо на село. Това
са хора с ясно изразена нагласа към екологията и екологично чистите храни; за
тях животът на село е напълно възможен, дори е един закономерен и естествен

избор; там те отглеждат и произвеждат домашни храни и напитки от собствени
лозя, зеленчукови и овощни градини, диви плодове и билки, лимец и слънчоглед,
и ги предлагат по фермерските пазари и в сайтове. По данни на Евростат за
период от 5 години (2010-2015) площите за екологично земеделие в България са се
увеличили с 362% - един положителен факт сред дългогодишните негативни
тенденции в българското село! Тези цифри са обнадеждващи, макар че все още
като площи (в абсолютна цифра) са твърде малко и недостатъчни! Очевидно,
ценността на екологичното производство се завръща; този факт, сам по себе си,
(макар и да е едно добре забравено старо!) съвсем не е за подценяване! Вече много
хора предпочитат да отглеждат на село храната си, вместо да купуват отрови от
магазина. Възраждането на подобни ценности, съчетани с оправяне на
инфраструктурата и пътищата (което превръща селата в предградие на
мегаполисите), могат да доведат до поне частично оживление на селата и малките
градове.

(http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-e-vtora-v-es-po-

ryst-na-sertificiranite-ploshti-za-biozemedelie-227022/)
Нека да дадем думата на един от героите–оптимисти от репортажите за
селата: „Чудесно се справяме! Нямаме телевизия, нямаме радио, не четем
вестници, четем през интернет конкретно избрана информация и се чувстваме
прекрасно. Живеем спокойно, тихо, приятно… Имаме достатъчно храна за себе си,
произвеждаме дори за приятели и познати, и каквото остане - на фермерски
пазари. Обработваме 90 декара от дядо ми с нула лична техника, всичко се наема.
….. Всеки може всичко да направи, стига да има желание. Аз искам да живея на
село - живея на село, никой не може да ме спре. Сега някой иска да живее на село и
казва: “Ама аз нямам пари за трактор!” - това са глупости. Една оран струва 10
лв. Който иска - може да живее на село, който не иска - не може. Не е трудно.“(
http://www.portal12)
За съжаление, това, че не трябват пари не е съвсем вярно – една бегла
справка в сайта на http://bgcert-training.com/index.php показва, че лекциите за
инструктаж как се пишат проекти по Програма за развитие на селските райони
2014-2020 - показва, че цените се движат от 80 до 300 лева- никак не е малко за
масовите доходи на българина.
В някои публикации се натъкваме на явления, които са нещо определено
ново за българските села:

„Решили сме проблема със социализацията по много уникален начин каним доброволци от цял свят, които ни помагат. В къщата ни винаги има готини
млади хора и все едно светът минава през дома ни. По 20-30 доброволеца минават
на година. Това не е по никаква програма, това е на принципа човек до човека чрез сайтовете Helpx, workaway, wwoof които са на принципа на сайтовете за
запознанства. http://www.portal12
На село биха заживели хора с екологична нагласа, които търсят
спокойствието и природата. „Въпросът е ти да имаш такава нагласа. Съветът ми е
никой да не бърза да си купува къща и да взема ниви - първо да се пробват хората.
Селото не е за всеки! Зависи какъв човек си и много зависи от селото, което ще ти
подхожда.“ http://www.portal12.bg
Подобни репортажи за „герои на нашето време“, както и известни
личности, избрали да живеят на село, се срещат все по-често, при това не само в
България; очевидно те са провокирани от тенденцията за възраждането на
екологията като ценност. Например, в

Австрия, популярния актьор Тобиас

Морети заедно със съпругата си Юлия е получил почетната наградата Eckart
Witzigmann за 2016 год. (наградата се дава за изключителни постижения в
готвенето, културата на хранене и органичното земеделие); да поясним, че
Морети има

диплома на агроном и от години се занимава с отглеждане на

добитък и органично земеделие в тиролско имение с 400 годишна история.
http://www.eckart-witzigmann-preis.de/deutsch/archiv/video-seiten/ehren-eckart-2016julia-und-tobias-moretti.html
Много известни личности, и в България и по света, обичат да се хвалят със
селските си къщи и градинарските си умения. Подобни репортажи в публичното
пространство според мен създават много по-положителни нагласи към селото,
отколкото предавания като „Фермата“, за които не е ясно подигравка ли е или
нещо друго…
Вече не липсват и инициативи, които имат за цел да приобщят младите към
селото. В Дома за деца лишени от родителски грижи „Княгиня Мария Луиза“ в
Пловдив имат собствена биологична зеленчукова градина, където работят
учениците, а произведеното от тях отива във ведомствения стол. Идеята за биоградината е на възпитателя в дома Атанас Топалов, който е запален привърженик

на био земеделието и здравословния начин на живот. Самият той е биопроизводител, който прилага стриктно както всички принципи на биоземеделието, така и метода на отглеждане „пермакултура“, подчинен на
природните закони. Подобни инициативи са отлични, но за съжаление
епизодични; био земеделието не е никак лесна работа, няма бърза възвращаемост
на вложените средства; желаещите да се занимават с био земеделие все още са
малко; няма достатъчно адекватна подкрепа от държавата. („Ученици…, 2016)
Можем да добавим и кампанията на Министерството на околната среда и
водите „Яко е да си еко“ която влиза в училище и има за цел да запознае
учениците с принципите на екологично съобразния живот.
Подобни публикации за „селски оптимисти“ в публичното пространство,
представящи пред аудиторията селото като естествен резерват за отживелици, или
като сцена за самоотвержени екшън-герои с екологична нагласа, които се справят
с трудностите на селския живот, са добра идея, но само това не е достатъчно. Ако
искаме да видим българските села преобразени и възродени, трябва да засилим
усилията си в следните няколко насоки: да се погрижим за по-добра
информационна практика за българските села, за възможностите за инвестиции в
тях, която да създава положително и отговорно отношение към селата. Другата
перспектива за възраждане на българското село е в създаването на природни
маршрути, изграждането на еко-пътеки и туристически обиколки с различна
тематична насоченост. Необходимо е да се

стимулира развитието на селски

туризъм, да се популяризират на туристическите забележителности в селата; да се
публикува повече и по модерен начин за традициите, обичаите, фолклора и
старите занаяти. Чрез иновации и модерни технологии в селското стопанство да
се привлекат инвестиции както за възраждането на традиционно аграрните
дейности, така и за неземеделски дейности. Също така трябва да се подобрят
условията за образование и здравеопазването в селата, за да се намали
безработицата и миграцията от селските райони към градовете. Необходимо е да
се разработват политики за завръщане на хората в селата, да се подпомагат
активните хора в селата при подготовката, писането и реализацията на
европейски проекти.
Едно определено ново явление за българските села е прагматичното
използване на интернет. Ясно е, че новите технологии създават нови неравенства
и задълбочават старите, но също така те дават и механизми за преодоляването и

намаляването им. Компютрите все още се използват недостатъчно ефективно в
много сфери – могат да се разработват онлайн платформи, чрез които хората ще
могат сами да си решават някои по-дребни здравословни проблеми (не че сега не
се прави – много българи търсят съвет и утеха във форумите поради състоянието
на българското здравеопазване, но за това се иска известна компютърна
грамотност, както се казва, много хора споделят проблемите си първо с д-р
Гугъл); за образованието компютрите също не се е използват достатъчно
ефективно…Тук можем да кажем няколко думи за ползването на интернет в
България, което се характеризира със силни контрасти и поляризация - 43% от
българите

използват Интернет всеки ден; почти толкова - 41% - не са го

използвали никога, въпреки, че потреблението на Интернет бързо се увеличава и
подобрява (95% от населението го ползват в къщи; много хора ползват и
широколентов, и мобилен интернет); мисля, че нещата не изглеждат толкова
розови, ако се обърне внимание на ефикасността на ползването: от данни на НСИ
и на Евростат става ясно, че Интернет се ползва най-вече за видео разговори,
общуване в социалните мрежи и електронна поща, за четене на вестници и
получаване на информация, (търсенето на здравна информация също е не малък
дял ) – все неща, при които потребителя на интернет е пасивен – това е модел,
близък до аудиторията на традиционните средства за масова информация –
телевизия, радио, вестници. Все още малко се ползва Интернет за дейности, в
които потребителят може да се прояви като създател на медийно съобщение или
за извършване на някаква работа. Сега като че ли много хора не мислят, че
интернет може да се използва за работа, за улеснение, за образование, дори за
лечение. Особено в селата се ползва главно за игра и забавление, също и като
видеотелефон, което е естествено, като се има предвид големия брой на
гурбетчиите. Много възрастни хора – майки и баби, бащи и дядовци - са се
научили да ползват скайпа, за да се чуват и виждат с близките си, които са
пръснати по света. Като последствие от всичко казано, става ясно, че трябва да се
подобри ефикасността и прагматичното използване на интернет сред населението,
особено в селата – тогава пропастта между селото и града няма да изглежда
толкова голяма. http://forect.bg/blog/analizi/dostap-internet-balgarite-v-cifri
Мисля, че иновациите и образованието са основните елементи на успеха на
една икономика на знанието в днешния глобален свят. Промените в нуждите и
очакванията

на

клиентите,

промяната

на

конкурентите,

промяната

в

технологията, а в околната среда и нарастващия глобален и динамичен пазар –
всичко това предлага възможности за иновации. И от нас зависи как селата ще се
впишат в динамиката на нашият бързо променящ се свят, който носи както нови
предизвикателства, така и нови, благоприятни възможности. Още повече, че
според мен става въпрос най-вече за добре забравени стари неща!
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Poverty as a social global phenomenon
(Sociological aspect)
Abstract: Poverty is a very compleh social occuirrence and multidimensional
phenomenon with a long history. It dates back to the very beginning of of the human
society formation. Poverty is diverse and in constant change. Bearing in mind all the
scientific – technical achievements in the new, millennium, it is incomprehensible to
learn about the fact that 900 million people in the world are starving and, at the same
time, about two billion people are undernourished. This data is a warning because this
new knowledge shows us a constant increase of the number of poor people. For example,
2.8 billion people of six billion world population live on less than 2USD a day, while 1,2
billion live on less than 1 USD per day also, we should have in mind that poverty affects
younger population through unsatisfactory income which cannot meet basic needs, (un)
emploument opportunities, adequate access to health and social protection and access to
education. Itshould be pointed out that the majority of young educated generations have
been put in unenviable position in the labor market while they are losing the best years
of their lives. Long-term uneployment discourages young people. It is not possible to
reduce poverty only through programs and strategies, but it demands changes on the
economic basis. Fighting against poverty is long term process and requires a lot of
money.
Key words: poverty, needs, younger population, unemployment,strategy.
Introduction
Poverty is a very complex social occurrence and multidimensional phenomenon.
Historically, it is diversified and tends to change constantly. As a social phenomenon,
poverty is quite widespread and includes a broad worldwide population, from the
children to the elderly, also not excluding membres of ethnic minorities. These facts
suggest us to think that poverty is one of the biggest problems nowadays, not only for
the so-called underdevelpred countries, the so called – Third World (Asia, Africa.
Central and South America) or South-Eastern and Eastern Europe, but also for
wealthier societies. Of special concern is the fact that at the beginning of this century,
almost more than one billion people in the world lived on the edge of existence. The poor
people have always existed, and they exist today, not only in our country but also

everywhere around the world. For example, 2,8 billion people of six billion world
population live or less than 2 USD a day, while 1.2 billion live on less than 1 USD per
day.
For the sake of integral comprehension of certain reasons that cause poverty, it is
necessary to determine the concept and causes of poverty. Bearing in mind the fact that
the fight agianst poverty is a long lasting process,which is difficult and requires a lot of
money, it is necessary to take certain measures which would lead to the reduction of
poverty.
_____________________
Poverty – determination
In order to achieve better view of poverty, it is necessary to identify and define
the concept of poverty. In our and foreign literature, there are numerous definitions
whish define poverty in various ways. Accordig to Dr. Petret Georgievski, in Anglosaxon countries, especially in the USA, there is an official definition of poverty: „Poor
people are those who do not have necessary means, defined as goods and services“
„Consumer basket“ consists of food product and it ena bles us to define poverty in the
USA. Poverty threshold is determined as there times the value of the consumer basket.
This is the sum of money which is legally estimated and which enables the satisfactory
level of normal life. A reputable British sociologist Peter Tonsend defines poverty „as
the state of an individual or family who lacks money in order to provide fo rnecessary
food, or participation in activities and enjoying the life conditions in the society they live
in“ The question mostly asked by the majority of scientific ministers in countries which
are in transition in Europe, is related to the increased poverty. There are many reasons
for the increased poverty, but definitely the basic are structural changes in economy and
unequal distribution of income. In the 18th
th century, when this problem began to be
seriously examined in England, the question of mesurement according to which real
poverty definition can be given appeared.
When we speak about absolute poverty, we have to take into consideration the minimum
life standard which is applicable to all societies and individuals, better to say, about
physical survival. Those are physical needs:food, hygiene, etc. Numerous authors also
include basic cultural needs such as education, security, free time, etc.

There is a real poverty which involve life standard of one society, or in other words, how
wealthy that society is. As an example, we can take the usage of hot and cold water,
home appliances possession, healthy services atc.
The question „What is life standard?“ can be asked from the above mentioned. Besides
different definitions of life standard, numerous authors include material conditions of
life and work as basic elements. Bigger contribution in determining life standard is given
by the UN which shows the basic elements that are included in the definition. And they
are: health, food, education, employment and working conditions,footwear and clothes,
recreation, social security and freedom of men.
Poverty in Serbia
The fall in economic activity during the last decade of the twentieth century caused the
rise of poverty in Serbia and the fall of life standard. According to the empirical data on
poverty in Serbia, which were obtained through the survey on the living standars of the
population, conductied in the period May – June 2002, the information obtained is that
10.6% of population in Serbia is poor, or about (800 000), which should be accepted only
as a starting point because the slight movement of the poverty line increases the poverty
rate to 20% (or about 1600000 inhabitians). About 480000 refugees and internally
dispalaced people, Roma, and about 25,000 people living in collective accommodation
centers, refugees whose living, standard is at the lowest level on a daily basis, should be
abbed to this number, consdiering the that theywere not covered by the abovementioned survey.
According to the EU standards, the number of the poorest in Serbia in year 2008 was
about 13,2% but according to our methodology, it was 7,9%. The government`s team
for implementation of Poverty Reduction Strategy for the above mentioned year claimed
that about 700000 people were living below the poverty line (9,2% of the population).
These are people who spent under 8360 dinars per month. This sum includes the cost of
food (about 2,000 calories per individual), clothing, services, utilities and housing.
The thing to be highlighted for that period is that in comparasion to 2006, when it was
8,8percent of the poor, in 2007 there was 7,7% in 2008 7,9%, and in 2009 9,2% of
population, which menas that the number of poor people in Serbia over the previous
year increased by about 107000 people. According to the official data, during the
mentioned period in Serbia, about 150000 children were malnourished, while

45000children were affected by poverty. The most vulnerable were children under 14
years of age.However, there are different opinions. The director of the center for the
Study of Alternatives Milan Nikolic- sociologist claims that poverty is a relative
category. According to his data, 60% of the population in Serbia lived below the
poverty! If criteria of the center for Polisy Studies are taken into consideration, poverty
was defined differently from the methodology used by the government in this period, the
IMF and the World Bank. For them, there are no such criteria as cultural and education
spending. According to Nikolic`s research, family of four needed between 1,200 and
1,300 euros per month and only for basic needs. There is the difference in basic needs –
for the country, basic needs were flour, oil, sugar, etc., while the costs of education,
hygiene, clothing, footwear, nightlife, entertaiment and others were not included. The
consumer basket does not involve daily stay in primary schol. In order to get holistic
approach to the problems of poverty, here is the example of the average salary in Serbia
by year: in 1989 it was 570 USD, 60DEM in 1999, in year 2009 352 EUR, in 2012 42000
dinars, in Desember 2014 it was 49,970 dinars, in June 2015 44583, and the average net
salary in July 2016 46,280 dinars. (Source: Republic Statistical Office of Serbia).

Unemployment and ppoverty
One of the hardest problems that society faces is unemploument, which not only strongly
affects poverty, but also other aspects of life. Special conserns are newlayoffs in public
companies, and local selfgovernments. There is a danger that the limits if poverty can
movedownwards, or that it can lead to misery
.According to official data of European Office for statstics, the number of unemployed
people in Eurozone in August 2012 reached 18,2 milion people or 11,4% of the whole
number of working age population.Eurostat`s sources show the unenployment in
Eurozone among the adults: Spain 25,1%, Greece 24,4%, Portugal 15,9%, Ireland 15%,
Italy 10,7%, France 10,6%, Germany 5,5%, Netherland 5,3% and Austria 4,5%. From
the above mentioned data, we can conclude that, in the certain period, Spain had the
most unemployed people 25,1%, and the next one is Greece with 24,4%.
The latest Eurostat`s data show that the number of unemployed people in the EU falls,
but at the same time, there is twice higher unemployment of foreigners than inhabitants
of the EU. The number of unemployed people in June 2014 shows the first signs of

economic recovery which is slightly notices in comparison to the previous year.
However, according to European Commissioner for work and social questions. Laslo
Andor „Although the process of closing work places seems to be stopped, decrease in
number of unemployed people is relatively modest.
Among the coutries which are in the EU, the lowest level of unemployed people is still in
Austria with 5% and Germany with 5,1%. The most unemployed people are in Greece
and Spain – 27,3% and 24,5%. From May 2013 to May 2014, the unemployment rate
fell in 20 countries of the EU according to Eurostat; it is in Portugal 14,1%, Hungary
8,1% in Ireland 11,8%,

and in Spain 24,5%. The highest increase in number of

unemployed is noticed in Finland 8,8%, Luhembourg 6,3% and in Austria 5%. Whre
the number of unemployed young people in Eurozone is concerned, is redyced for
3,32%, in other countries of wider Balkan regions, the lowest level of unemployment is
in Romania and according to the latest official data in is 7,5%, the next one is Hungary
with 9%, Turkey 10%, Slovenia 11,2%, Bulgaria 12,7% and Slovakia 14,3%
The above mentioned sources give us data about unemployed people younger than 25
years of age, and it is also worrying. Greece has most unemployed young people, even
55,4%, the nex one is Spain with 52,9%. When Eurozone is concerned, there are even
22,8% the number of layoffs in Eurozone during that period is also worrying, since
there were 34000 people that got sacked only in August. The mentioned data forced the
European Commission to relaese the warning about the level of unemployment in
Eurozone which becomes critical, and if so, it will represent the danger for social
stability unless certain measures are taken. Data for 2014 also shows the increase of
number of unemployed young people. The highest rate is 64,8% in Greece, then Bosna
and Hercegovina and Spain, while there is Macedonia in the seventh place, Croatia in
the tenth. France is in unbelviable 45th place with 25,3%. Slovenia is in the 44th with
25,7%.The next one is Hungary with 26,1%, Ireland with 27,7%, Poland with 28,4%,
Albania 32,3% and Slovakia with 33,8%. In order to compare them, here are the
unemployment rates in European contries in 2012 according to the same sources:
Austria 4,1%, Germany 5,6%, Romania 7,7%, Slovenia 8,2%, Hungary 10,9%,
Bulgaria 12,2%, Montenegro 12,65% , Croatia 18%, Greece 21,9% (in March), Spain
24,6%, Serbia 25,5%, Bosna and Herzegovina 27,2% and Macedonia 31,8% (Source:
Eurostat 2012).Serbia and other countries of South-Eastern Europe were in the similar
situation. During the period of transition, Serbia faced and is stil facing the problem of
sacking certain number of employed people in public companies and local self-

governments. We must have in mind the fact and data that in the last 20 years, 98% of
industrial centers, where more than million employees used to work, were closed.
Statistical data from April 2009 shows that there were 16,4% unemployed people in
Serbia, while in 2008, there were 14,8%, which means that 100000 people got sacked
during that period of time.
Unemployment rate in 2012 in Serbia was 25,5%m which means that every fourth
person of working age did not worc in that period. Further predictions for the next year
were that the unemployment rate will be raised to 27%. According to the National
Employment Sevice data, here were 754967 unemployed people in Serbia in 2012. The
unemployed people included younger population, up to 30 years of age. The majorities
are educated young unemployed people:
4. 808 masters
5. 52 PhD`s
6. 7688 Bachelors of Economixs for general economics, baking and finances
7. 4886 Bachelors of Laws
8. 2165 teachers
9. 1907 medical doctors
10. 1137 architects
11. 1123 dentists
12. 1110 professors of physical education
During the last years, when college- educated young people are concerned, the number
of unemployed doesn`t fall, but grows. According to National Employment Service data,
statstics show that there are 87 PhD`s, 792 masters (there is a minimal decrease), 8000
Bachelors of Economics, 7000 Bachelors of Law, which also include those with Master
degree, 2520 medical doctors, 1370 dentists, 1200 architects, the same problem exists
with teachers and graduates in tourism.It should be added that according to the sources,
the unemploument rate in Serbia in 2015 was 19,2% in the first quarter of the year (for
the population aged 15 and older) which represents the decrease of 1,6% in relation to
the first quarter of 2014. The level of unemployment in July 2016 in Serbia is 16%
according to officil data. However, it should be noticed that the newest monthly reports
from the National Employment Service shows that 60% of signed contracts are
temporary and only 20% are permanent, while 20% people work on temporary and
occasional jobs and contracts of work. There is no doubt that unemployment in Serbia is
very serious problem. The fact that also worries is that education system is not adyusted

to the market demands, which already exists in the EU, and in the same way, the process
of solving the unemployment will be more difficult. Various scientific analysis in this,
field show that a decade is necessary to, at least, half the current unemployment. All this
leads us to think that Serbia will come out of this vicious circle of poverty only if there is
a strategy of competitiv ness on yob market, and the increase of employment, which is
already happening in the USA and Germany. It is necessary to add the fact that in these
occasions, the state not only makes efforts to reduse poverty and unemployment to a
normal level, but also that a lot of time, effort and money is required.
How to reduce poverty
Taking into consideration the fact that poverty is a multi-dimensional problem, it is
impossible to find a simple solution. Poverty is connected to the lack of resource control,
konwledge, and social relations. It is not possible to reduce poverty only through
programs and strategies, but it demands democratic patriciaption and changes on the
economic basis. Fighting against poverty is a long term process and requires a lot of
money. It is necessary to include human resource development, education of the younger
generations and other types, of education into the fight against poverty in order to
increase educational level and follow modern tecnological trends.
Strategies for poverty reduction should include the following principles:
1. To coordinate equitable regional development through intercity and inter
municipalities cooperation.
2. To improve and raise to a higher level the partnership among local selfgovernments
3. To coordinate regional strategies with macro- economic development polities.
4. To enable local communities to take part into financing various projects of
vital importance.
5. To provide equal living conditions and development of all people, that is
minimal living standard.
6. To provide appropriate economic and social protection in the case of
unemployment, disability and old age.
7. To provide educational process on all the levels.
8. To provide special measures and activities for the improvement of economic,
social and living conditions in rural environment and to prevent rural exodus.

9. To provide public and private investment in order to improve global human
environment and infrastructure (water sistem, sewerage system, housing and
transport)
Instead of conclusion
When considering poverty as a social phenomenon, political and scientific authorities
should be involved in solving the above problems, and therefore they should encourage
the development of underdeveloped regions and affect policies to combat poverty. In this
context, the state has a crucial role in ensuring equal conditions for life and development
of the enture population. The local community also has a great obligation and
responsibility to create the conditions for the inclusion of the working age population in
work processes, and thus fight against poverty.
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Резюме : Understanding structural change is one of the biggest challenges of the social
sciences. In connection with this challenge is shaped field of research that focuses on
transition, defined as non-linear process of social change in which social systems
transform structurally. Transitions leading to sustainability is generally defined as a
radical transformation to sound system that solves the existing problems in modern
societies. One of the key aspects of research on the transitions that existing problems are
symptoms of some unstable societies that it is imperative to fundamentally change - in
culture, structure and through practice to be able to be built sustainable modern
societies. This can happen due to external shock or crisis or innovation - technology or
ways of thinking and acting. The article dealt with a short theory of transitions - in
Section I. In Section II - the foundation of transition management. In section III - is a
summary of the 15 initiatives that are located in three rural municipalities in Bulgaria Kostenets, Dolna Banya and Ihtiman Municipality.
Ключови думи: transition theory, multilevel perspective, multi phase concept,transition
pathways, transdisciplinarity, transition management
 Въведение
В обществото се срещат напрекъснато неустойчивите проблеми на съвремието –
замърсяване на въздуха, ниски доходи, повишаване на цените на стоките и
услугите, влошаване качеството на селскостопанските продукти, ниската
социална ангажираност на индивида, липсата на екологична култура и

необходимостта от мигриране поради грижата за изхранването на дома и много
други . Настойчивите проблеми, с които се среща обществото са комплексни,
защото са дълбоко вкоренени в нашите обществени структури. Те са трудни за
управление, тъй като обхващат вариация от участници с разнопосочни интереси и
е трудно да се разберат и интерпретират . (Dirven, J., Rotmans J.and Verkaik A.P.,
2002). Примери за това са енергийния проблем и промяната на климата,
разпространението на болести по животните и птиците и вредители по
растенията, проблеми свързани с големи наводнения и другата крайност –
наличие на дълги периоди на засушаване, бедност, безработица и редица други
проблеми, които водят до нестабилност в обществата.( Loorbach, D. & Rotmans, J. ,
2010) Изследователите изхождат от тези проблеми и създават ново движение в
науката, което определят като теория за трансформациите . ( Transition theory).
Изследванията върху преходите на социалната система в нейната цялост е ново
поле за изследване, които съдържат в себе си разработването на теорията на
трансформациите или прехода от едно динамично равновесие в друго, за да може
да бъде разбран по- добре феноменът на преходите и за да може да му бъде
повлияно.( Van Den Bosh, 2010).
Секция I: Основи на теория на трансформациите
За първи път понятието трансформация е дефинирано като сруктурна социална
промяна, която е резултат от съвместното еволюиране

на икономиката,

културата, технологията, екологията и институциите на различни мащабни нива
– микро, - мезо и – макро равнище.( Rotmans et al., 2000). В съвременната
литература се дефинира като фундаментална промяна в структурата, културата и
практиката, която води до устойчивост.
►Структурата обхваща: физическите структури (инфраструктура, технологии,
ресурси, материали), институционални структури (правилници, наредби, властови
структури, колективни участници, организации) и икономически структури
(пазар, финансиране, потребление, производство). Промените в структурата
включват промени в това как участниците

организират нещата, които

извършват, било то физически, институционално или икономически;
►Културата обхваща: спомени, норми и ценности, които заедно формират
перспективата, от която участниците мислят и действат. Промените в
културатавключват промени в мисленето, умствените модели и възприятия;

► Практиката обхваща: съвкупността от дейности (рутина, поведение, начин на
работа и изпълнението на задачите). Промените в практиката обхващат
промените в това какво всъщност правят участниците, как те работят или се
държат.
Теорията за трансформациите в социалните системи се разделя на две под нива –
движещи сили на трансформация (Transition Dynamics), насочени към развитие на
знанията за динамиката на процесите на преходите, включващи минали,
настоящи и бъдещи преходи, и мениджмънт на тази трансформация ( Transition
Management) , насочен към развитие на фундаменталните и практически знания,
които да бъдат използвани за повлияване

и водене на преходите в посока

устойчивост. И двете полета се характеризират с разработването и развитието на
мулти и интердисциплинарни знания, с участието на изследователи с опит в
историята, политическите науки, обществената администрация, иновационните
изследвания, науката за околната среда, природните науки, компютърното
моделиране, социологията, икономиката и др.
Движещи сили на трансформация
Има три основни концепции за движещите сили на трансформацията – много
позиционна перспектива, многофазова концепция и многопосочна концепция.
Много позиционната перспектива може да бъде прилагана като аналитичен
инструмент за разделяне на социалната система на три нива или „гнезда от
съвкупности”. Всяко ниво е закрепено в по-горното, което от своя страна е по–
трудно податливо на промяна и там промените са по– плавни. Трансформацията е
резултат от нелинейното взаимодействие между тези три нива. Социалната
система може да се раздели на три под – системи, които в съвременната
литература са разгледани като констелации – ниша, (ниша – режим), режим и
„пейзаж” ( макро средата на социалната система, която може да бъде повлияна
трудно и да бъде променена само при външен шок или криза. В днешни времена
света

преживява

икономическа,

демографска,

здравна

криза,

война.

Нестабилността на това ниво от системата води до появата на редица малки и
средни инициативи, които се опитват да предложат алтернативни методи за
решаване на глобални въпроси като – изхранване на населението с чиста
продукция, справяне с безработицата и оставяне на положителен отпечатък върху
екосистемите.

Фиг. 1 : Mногопозиционна перспектива
Многофазовата

концепция

се

използва

за

да

опише

динамиките

на

трансформацията във времето, които биват бързи и бавни и могат да се определят
чрез редуващите се фази, през които преминава всяка трансформация.Първата
фаза е тази преди развитието на промяна – състоянието, при което няма видима
промяна в динамичното равновесие . Втората фаза е точката „take – off “, от която
започва промяната на системата. Третата фаза е ускорителната, където се
наблюдават видими структурни промени, които се изразяват в натрупване на
социално – културни, икономически, екологични и институциионални промени,
които реагират една с друга. В тази фаза са налични колективни познавателни
процеси, разпространяващи се и укрепващи процеси.Четвъртата фаза е когато
скоростта на социалните промени намалява и е постигнато ново динамично
равновесие.Графично се изразява по следния начин:

Графика 1: Много – фазова концепция
Многопосочната концепция е най – съвременната, която е проучена от различни
перспективи. Според De Haan & Rotmans за да се разберат динамиките на
трансформациите се разработват три ключови концепции, които са :
допринасящи

да

се

случи

трансформация;

примери

трансформация;пътища за трансформация.( DE HAAN J.

за

условия,
настъпила

, Towards transition

theory,

2010).

Теоритизирани

са

три

пътя

на

трансформацията,

чиито

характеристики следват:Упълномощаване; Реконстелация ;Адаптация.
Втората част на теорията на трансформациите е мениджмънта на прехода от едно
динамично състояние в друго, която има водеща роля в цикъла на живот на една
инициатива.
Секция II: Мениджмънт на трансформациите
Моделът на мениджмънта на трансформациите е основан на понятия, съдържащи
се в теорията за комплексните системи и новите форми на управление, поставени
в нова светлина. Стартовата точка е комплексността и необходимостта от
иновация. Трансформацията е структурна промяна в социалната под – система,
която е резултат от съвместното еволюиране на икономиката, технологията,
екологията и институционалното развитие на различни мащабни нива(Kauffman,
S. A., 1993). Трансформациите не могат да бъдат управлявани по команда и
контролирани напълно, но може да се повлияе на тяхното темпо и посока. Това
може да се получи чрез мениджмънта на трансформациите.Мениджмънтът на
трансформациите е ново управленско понятие, което съдържа в себе си
комплексността и несигурността и е познато като „съвместно еволюиращ
мениджмънт„: коригиращ, адаптиращ се и такъв, който може да повлиява
процесите. (Loorbach, D. & Rotmans, J ,2010). Той изхожда от това, че
трансформациите не могат да бъдат абсолютно контролирани, но може да бъде
повлияно на социалните проблеми чрез класическо управление, но поставяйки
акцент върху организацията на изследване и обучение в дългосрочен период.
Приема се, че обикновено се говори за период от 30 – 40 години, обхващащ едно
поколение. Мениджмънтът на трансформациите не дава решение, но е
изследователски и планово ориентиран(Van Den Bosch S., ,2010). Мениджмънтът
на трансформациите произхожда от две теории – на комплексните системи и на
новите форми на управление. Комплексната теория за системите продължава и
обогатява общата теория за системите. Първоначалният фокус е върху
комплексността на системите и това, че те се адаптират. Тези системи притежават
следните характеристики:това са отворени системи, които взаимодействат с това,
което ги обгражда ( с обкръжаващата ги среда или „ пейзаж „ както бе споменато
по

–горе);съдържат

компоненти,

които

са

свързани

помежду

си

чрез

взаимодействието си;съдържат позитивни и негативни обратни връзки, които
респективно увеличават или намаляват влиянието върху това как системата ще

отговори;поведението им е строго нелинейно, те са включени в режима и
съдържат различни нива от съвкупности;има изникване на нещо спонтанно,
внезапно като резултат от взаимодействието между компонентите;имат различни
предпочитани състояния, в които посоката на системата може да се променя в
нейно собствено съответствие;системата е способна да реагира на промените в
нейната околна среда и да се коригира. (Loorbach, D. & Rotmans, J ,2010).
Изводът е, че комплексните адаптиращи се системи притежават няколко ключови
характеристики – съвместна еволюция, внезапна поява на нещо ново, което да
развие системата и лична огранизация. Съвместната еволюция показва, че това е
комплексна

адаптираща

се

система,

която

се

развива

съвместно

със

заобикалящата я среда, където и конкуренцията и кооперирането имат място.
Внезапната поява е спонтанното развитие на компонентите вътре в системата, а
личната организация допринася за възможността да се разработи нова структура
на системата като резултат от вътрешното й устройство, а не като резултат на
външен мениджмънт . Комплексните адаптиращи се системи се намират в
стабилно състояние на динамично равновесие,където има очевидна малка
промяна , но при по-задълбочено изследване се откриват постоянни малки
изменения ( вариация и селекция) в структурата на системата. Те се развиват в
посоката на устойчивостта, спрямо която се оформя доминиращия режим.
( Kauffman, S. A., 1993). Тази фундаментална конфигурация на системата има
относително стабилна структура и ред : съществува динамично равновесие.За
известен период от време състоянието на равновесие дава преимущества на
системата: могат да бъдат достигнати специфични обекти, задачите могат да
бъдат проследявани и изпълнявани, може да нараства постоянството. Тези
периоди на равновесие се отнасят за сравнително дълъг период от време, след
което системата нарушава синхронизацията си. За този процес допринасят
външните и вътрешните фактори. Оформя се нова вътрешна структура, която
застрашава и може евентуално да разруши съществуващата дълбока структура.
От друга страна могат да се случат неочаквани външни промени като изненади,
но също се случват и градивни развития като специфична политика или развитие
на пазар. Тези вътрешни и външни промени създават климата за структурна и
радикална промяна, но не са същинската причина за нея.Промяната в нейната
същност може да бъде причинена от малко ядро участници , които имат
възможност да подкопават съществуващите дълбоки структури, а в края

постепенно да ги разрушат. Тогава системата се намира в критична точка –
пресечната точка на две движещи сили – което води до нестабилност и хаос.
Системата се реорганизира, създава нов режим с подновена структура и се
развива в посоката на ново динамично равновесие по пътя си към ново
динамично равновесие и цикъла започва отново с по-висока степен на
комплексност. Другият вариант е системата да не успее да реагира адекватно на
радикалните външни и вътрешни промени, да не успее да се поднови-тогава тя
следва не оптимален път и загива. По този начин относително дълги периоди на
равновесие, ред и стабилност се редуват с относително кратки периоди на
нестабилност и хаос.
Цикълът на мениджмънта на трансформациите структурира инструментите му в
четири активни групи :1.структуриране на проблема във въпрос, утвърждавайки
арена за трансформациите и създаването на визия;2.разработване на коалиции и
създаване на програми за

извършване на трансформации ( облик на

трансформациите и съответните пътища за трансформации);3.утвърждаване и
осъществяване

на

експерименти

трансформациите в мрежи; 4.

и

мобилизиране

на

резултатите

от

мониторинг, оценка и обучение, вследствие на

експериментите;
Графично

се

изобразява

на

фигура

2-

Цикъл

на

мениджмънта

трансформациите(Rotmans, J. And Loorbach, D., 2006)

Фиг. 2 – Цикъл на мениджмънта на трансформациите

на

Секция III : Обобщение на инициативите
На визуализация 1 е показана S – кривата и фазите на социално –техническите
трансформации, които са изследвани . Тя показва ясно коя инициатива в коя фаза
от социално – техническата си трансформация се намира в момента на
провеждане на изследването.
Визуализацията показва също :
наличие на една ниша, която е приключила подготвителната си фаза и се намира
в точката take-off. Интересното при нея е, че всъщност притежава и
характеристики на режим, тъй като Общината като институция има излъчен
представител в нея- т.е. това е новонавлизаща и тепърва стартираща нишарежим, която има огромен потенциал да се изкачи по графиката нагоре много
бързо, тъй като е силно овластена.
Разделена е най- продължителната фаза на една социално – технологична
трансформация на две неравни части. Първа част – начално ускорение, остатъчна
инерция от точка take-off и подготвителна фаза. Характерно за нея е, че е подълга от втората, трудностите са по-малко мащабни, по- лесно преодолими.
Втората – същинското ускорение – по-къса от първата, препятствията нарастват
по мащаб и степен на вкоренени структури, практики и култури в тях.
В първа част от втора фаза от социално – технологична трансформация, а именно
фазата на началното й ускорение , обикновено нишите или се разпадат поради
натиска на пейзажа и режима или се овластяват, което се постига чрез
въвеждането на нововъведения, формиране на официални и неофициални съюзи.
На фигурата по-долу ясно се забелязват две групи ниши, които са започнали да се
овластяват. Първата съвкупност( жълто-червена) представлява официален
(голямата ниша и жълтите по-малки ниши) и неофициален съюз (официалният+
две други ниши (керемидени)), които имат подобни цели и задачи и са близки по
местоположение. Втората съвкупност ( синьо- зелена ) не поддържа никакъв тип
комуникация помежду си, но поради въвеждането на иновационна практика,
тяхната трансформация стои по-нависоко и по-отдалечено от S-кривата. Тази
характеристика ги определя като съвкупност по отношение на модел на
поведение, общи цели и задачи.
В частта на същинското ускорение се намират две от нишите в изследването
( двете зелени). В тази фаза обикновено е необходима повече външна намеса и

подкрепа . В дисертационното изследване това са МИГ Костенец и Сдружение
Зелен.
Инициативите могат да бъдат групирани в 3 групи : Нови форми на туризъм;
Нови форми на агро – социално-икономическо сътрудничество и Нови форми на
комплексно социално сътрудничество в селските райони.
Следващата визуализация / цветна/ показва групирането на инициативите по Sкривата на трансформацията:
Визуализация 1 : Обобщение на нишите по S-кривата на трансформациите

ЛЕГЕНДА:
ПО ЦВЯТ:
 Зелен – група „Нови форми на комплексно социално сътрудничество
в селските райони”
 Жълто

–

червен

–

група

„Нови

форми

на

агро-социално-

икономическо сътрудничество в селските райони”
 Синьо – лилав – група „Нови форми на туризъм в селските райони”
ПО S-кривата :
Първите две зелени ниши, МИГ Костенец и Сдружение Зелен са двата най –
изразени представители от по-голямата група ниши – Нови форми на комплексно
социално сътрудничество в селските райони. Третият елемент в групата е
Земеделски клъстер планинско и полупланинско производство – региони.
Първите две описани ниши са и единствените, които попадат във фазата на

същинското ускорение на трансформацията. Третият елемент се намира в точка
“take-off”, той е новостартиращ и е потенциален елемент от подредбата в новият
стабилен и устойчив режим след завършване на социално-технологичната
трансформация.
Втората обособена голяма група ниши е – Нови форми на агро-социалноикономическо сътрудничество в селските райони. В нея попадат фермерите,
изследвани в дисертационният труд. Оцветени са в жълто – червено според
размера и положението си на кривата на трансфромациите.
Третата голяма група ниши е Нови форми на туризъм в селските райони. В нея
попадат следните ниши : Ферма за щрауси и соларен парк; Летище Долна баня,
Комплекс Езерото, Мотел Долна баня. Оцветени са в синьо – лилав цвят.
IV : Заключение
За да се стигне до трансформация е необходимо преминаването през следните
стъпки:
1. Оформяне на нишите и стимулиране на тяхното развитие на микро ниво.
2.Свързване на нишите в единна мрежа. В рамките на мениджмънта на
трансформациите това става чрез установяване и организиране на арена за
трансформации, която е двойно защитена за водачите и участниците в нишите.
Това е централният метод в мениджмънта на трансформациите.
3. Откриване на нови участници за системата, които да разработят новата й
визия, която от своя страна да я доведе до ново устойчиво динамично
равновесие.
4. Стимулиране на формирането на новите ниши – режими, които да се
обединяват около общия дневен ред, по който те виждат, че може да протече
трансформацията и отграничаването на различните пътища за постигането й.
5. Създаване на ситуации, в които да може да се експериментира и чрез
резултатите от експериментите да се разкриват специфичните пътища, по
които да се постигне новата визия на изучаваната система.
6. Подбор на най – обещаващия експеримент, който може да се използва за
придобиване на знания от него и създаване на стратегия.
7. Изследване на взаимодействието между -микро и -макро ниво ( съвместна
еволюция)

за

постигане

на

предварително

установената

визия,

осъществяването на програмата и формирането на коалиции, ако е

ноебходимо, чрез мониторинг и оценяване на процеса на мениджмънт на
трансформациите, след което цикълът започва отново .
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В ТЪРСЕНЕ НА РЕСУРСИ
* * *
Таня Неделчева
СЕЛСКОТО СЕМЕЙНО ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВО

Смисловият потенциал, който носят семейните предмети, има разнообразни
функции – пазители на семейна памет, знание, история на семейството. Селското
семейно предметно пространство носи своите специфики, но в много отношение то
не се различава от среностатистическото градско семейно пространство. Като
цяло селската семейна вещно-пространствена среда е по-консервативна, в нея посилно се усеща историята на семейството, по-ясно е откроена основната ценностна
система, около която се гради семейната атмосфера.
Ключови думи: вещно-пространствена среда, семейна памет, ценности
The meaning potential of the family belonging serves different purposes - as a
guardian of family's memory, as a nexus of knowledge, or as a substantialized history.
The space of the belongings of rural families has its own specific features, but it also
shares many of the features of the typical urban family space. As a whole, the space of
belongings of the rural families is much more conservative, it keeps more remnants of
the family history, and displays more manifestly the family system of values, which
structures the atmosphere of family life.
Keywords: family space of belongings, family's memory, values

Семейството е група индивиди, които живеят съвместно с ангажимент и
обвързаност едни с други, формират обща икономическа единица и идентичността
им е значимо свързана с групата. Те имат общи потребности, интереси, ценности,
специфични норми. Интериорът на жилището е комплексна структура от
предметна среда и хора. Семейните предмети са собственост на даденото
семейство и се ползват общо или от всеки отделен член на семейството. Те се

намират в пространството, което обитава семейството. Всичко извън тази граница
спада към несемейните неща. Смисловият потенциал, който носят семейните
предмети, има разнообразни функции – пазители на семейна памет, знание,
история на семейството. Те активно “участват” във формирането на семейния
уют, определят и показват специфичната социалнопсихична релефност на
семейството, индикатори са за социалния и имуществен статус на семейството и
изобщо на ценностния профил на хората, които обитават това предметно
пространство.
Селското семейно предметно пространство носи своите специфики, но в
много отношение то не се различава от среностатистическото градско семейно
пространство. Като цяло селската семейна вещно-пространствена среда е поконсервативна, в нея по-силно се усеща историята на семейството, по-ясно е
откроена основната ценностна система, около която се гради семейната
атмосфера. Екзистенциалната динамика е по-спокойна в сравнение с градската.
Тук вещите имат по-дълъг живот, по-рядко се променят.
Вещите могат да бъдат разгледани от различни гледни точки, но найочевидно е деленето според техните най-видими параметри – материални и
духовни нужди. В такъв случай има предмети с чисто прагматично значение,
които задоволяват по-първичните потребности на хората и предметите (хранене,
почивка и др.), свързани с техните естетически, етически и изобщо духовни
потребности (картини, семейни реликви и др).
Естествено е, че вещите могат да се разделят на нови и стари, което в
редица отношения съвпада с предметите, които обграждат конкретно поколение.
За разлика от градското семейно предметно пространство в селското могат да се
намерят много повече вещи от далечното и близко минало. Много от тези
предмети са били модерни, но днес вече са анахронизъм и сигурно много малко от
тях имат антикварна стойност. Естествено е, че те запазват своята значимост
предимно като носители на определени знания, като места на паметта – снимка на
Тодор

Живков, радиоапарат

VEF,

цветен

телевизор

“Велико

Търново”,

бакелитови телефонни апарати, съветски шевни машини и др. Някои от тях за
новото поколение са семейни реликви. По време на социализма съществува едно
явление, свързано със стремеж за скъсване със стария бит, начин на живот, което
изисква нови предметни пространства за семейството. В селото този процес
протича по-бавно.

Особен смислов център в селското жилище е огледалото. То има особена
роля, защото е предмет, който се намира във всяко или почти във всяко жилище.
То е на особена почит. Всеки член на семейството преди излизане от дома се
оглежда. И това като че ли няма историческа променливост. Променя се само
огледалото като вещественост. Ако в древни времена се използват природни
предмети, за да се огледа човек, днес функциите на огледало може да изпълняват
дори витрините, GSM-а и т.н. Непроменлива остава антропологическата
потребност на човека да се огледа. Това е потребността да се види отстрани, да
имитира погледа на Другия към себе си и съответно да направи нужни корекции.
Огледалото е Другият. Дори самотните алкохолици се чукат със своя образ,
отразен в огледалото. Огледалото като Другия не е просто Аз, а Другият, но като
Ние. То налага едно премоделиране на собствената оптика – да се погледне на
собственото лице от гледна точка на Другия. Огледалото в този смисъл е
инструмент за раздвояване на Аз-а. Одобряването на отразения образ е процес на
легитимация на собствената личност, на намиране на социалната идентичност,
защото “Ние” в субекта одобрява това, което вижда. Ако човек не одобрява своя
образ, навлиза в процес на самодисциплиниране, на промени над себе си.
Променят се лице, тяло, органи и т.н. Дори може да се каже, че фотомоделите,
публичните личности от политици до артисти са роби на огледалото, те
непрекъснато се съветват с него, коригират се съобразно този идеал, който имат за
себе си и огледалото потвърждава или отхвърля. Културно исторически
огледалото е резутат от развитието на рационализма, на формирането на общ
идеал за човека, за неговата външност, за добрия гражданин. Ако потребността от
виждането на себе си е неотменима антропологическа черта, то идеалът,
нормативът, който служи като регулативна идея за самия себе си, е исторически
детерминиран. Днес са модерни дългите коси, а утре ще бъдат късите и т.н.
Друга значителна част от селската семейна предметна среда включва онези,
които нямат пряка практическа функция, а са носители само на историята,
паметта, някакви специфични за семейството ценности. Тези вещи имат също
важна функция в динамиката на семейството. В този случай физическите и
функционални характеристики на предметите остават на втори план.
И в това множество от вещи може да се осъществява класификация, която
има по-скоро работен характер, а не e израз на различни определителности на
нещата. Например – индивидуални, общо семейни, локални. Естествено е първите

да са носители на някаква индивидуална история, свързана със събития от живота
да даден член на семейството. Най-често такива вещи са места на паметта и
отразяват някакви преживявания от времето на младостта, студентските години,
армията и др. Понякога може да се стигне до крайности в опита да се спре по
някакъв начин хода на времето и да се запазят спомените и чувствата. Израз на
подобен подход е колекционерството и желанието да се събира всичко – билети,
марки, монети, техника и т.н. В такъв случай идва момент, когато подобни
колекции стават пречка за нормалното живеене и се налага те да бъдат
изхвърлени. В подобен случай раздялата е драматична.
Предметите, включени в семейното пространство, в процеса на тяхното
използване започват да придобиват различни функции и значения. И найобикновената вещ може да има особено значение. Чашата, която първоначално е
само инструмент за задоволяване на определена физиологична нужда, с течение на
времето може да стане ценност с особена стойност за някои от членовете на
семейството. По този начин предметната среда може да се разгледа като съставена
от две основни групи вещи – тези, които непосредствено се използват в бита и
вторите, които просто присъстват и създават специфичната домашна атмосфера,
домашното настроение и уют. Такива предмети се пазят на видими или на потайни места в жилището. Когато се зададе въпрос на обитаващия това
пространство защо пази дадена вещ, която очевидно няма никаква практическа
функция, отговорът е стандартен – символ, съдържащ някаква утаена
информация, нужна за следващото поколение, за да се удържа семейната
традиция.
Общите съвременни тенденции са насочени към интериор, който е изграден
от малки, но функционални мебели. Например стандартният креват се заменя с
различни модификации на дивани, кресла, сгъваеми легла, вградени в стената
спални и т.н. Целта е максималното използване на жилищното пространство.
Дори мястото под леглата се използва по един или друг начин. Може да се обобщи
като се каже, че в селската предметна среда интериорът е с доминираща
монофункционалност, докато изискванията към подредбата на предметното
пространство

в

градските

съвременни

жилища

са

насочени

към

полифункционалност и полисемантичност. Ж. Бодрияр характеризира това
явление като освобождаване на функциите на предметите. Все по-честа е
практиката семейството да прави вътрешни преструктурирания на предметното

пространство. Подобно променяне на местата на вещите често се съпътства и с
променени функционални натоварености. Например масата, която е била в
кухнята, преместена в хола има по-различна натовареност. Подобно нещо става
при смъртта на даден член на семейството – неговите вещи или се отстраняват,
или придобиват друг статус. Всеки знае с какви промени е свързано посрещането
на новороденото дете в семейството – подготвя се отделна стая или отделен кът за
новия член и сякаш смисловият център се премества около леглото на детето.
Разположението на предметите зависи от различни фактори – големината
на семейното жилище, броя на хората, демографските специфики на семейството,
специфичните ценности и норми, характерни за даденото семейство, модните
тенденции и др. Но основният “дизайнер” на вътрешната организация на
предметния свят е жената. Домът по принцип е обиталището на жената.
В селското семейно предметно пространство по принцип няма ненужни
вещи. Дори отдавна забравените предмети “имат” претенцията да са част от
историята на семейството. Естествено е отделните предмети да имат различно
функционално значение и свой ценностен смисъл. Във всяко жилище, във всяка
стая има определена вътрешна координация на предметите, която се определя от
потребностите и интересите на живеещите. Основните мебели създават представа
за устойчивост на предметното семейно пространство. Ценността на предметите се
проявява в отношението на членовете на семейството към тях, в задоволяване на
някакви потребности (комфорт, поддържане на спомена, сплотяване на семейните
членове и т.н.).
Масите,

столовете,

леглата,

диваните,

канапетата,

телевизорът

са

инвариантните координати на предметната среда. Подобно е значението и на
онези вещи, които имат чисто естетически функции (картини, статуетки и др.). Но
има и такива, които могат да си сменят мястото. Те определят динамичния пласт
от семейната предметност. Например шевната машина. В зависимост от
конкретната ситуация тя може да бъде използвана на едно или друго място.
Съдовете за хранене също често сменят своето място. Освен това предметната
среда има различни смислови центрове. Едни предмети са свързани с почивката,
други – с подготовката и осъществяването на храненето, трети – със заниманията
през свободното време. Най-често доминиращо положение днес има телевизорът.
Той центрира жизненото пространство, ежедневието на живеещите, особено през
свободното време. В миналото такова централно място е заемала печката или

огнището. Ето защо семейното пространство е дискретно, локализирано от
определени предметности със сравнително общи функции. Самото присъствие на
дадената вещ в определеното пространство определя нейната функционална,
утилитарна или ценностно-символична функция. “Излизането” на определен
предмет от тази локалност го прави друг, често излишен и вече негоден. Например
преместеното легло от спалнята в мазето променя съществено значимостта на
тази вещ. Често преместването на дадена вещ от едно място на друго е свързано с
промяната на нейните “способности” да задоволява определени потребности.
Шкафът, стоял в кухнята, а сега в друго помещение, променя своята
функционалност. В първия случай той е за съхранение на прибори за хранене или
нещо подобно, а сега, например, е място за складиране на хранителни запаси.
Независимо от различните отношения към предметното пространство на
отделните членове, може да се приеме, че съществува система от взаимодействия,
които са подчинени на определен ред и правила. Всеки член на семейството има
свои предмети, любими вещи. Делението в случая не е правно, не е
регламентирано формално, а е резултат на семеен консенсус. Върху предметното
пространство на семейството се надгражда и конкретно всекидневие и динамика
във взаимоотношенията, в които са вплетени и определени предмети.
Преметната среда, в която съществува всяко семейство, е изключително
разнообразна и наситена със значения, по които може да се очертае профилът на
членовете. Например социалният статус на семейството, икономическото
положение, етическите и идеологически пристрастия, биографията на семейството
се съхранява във вещите – те пазят определени фрагменти от семейната памет,
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индивидуализиращи черти на отделните членове. Цялостната система на
семейното пространство и хората, които го обитават, е носител на определена
култура и традиции на даденото общества, но едновременно с това всяко
семейство е носител на уникална култура, защото семейството по специфичен
начин интериоризира, адаптира, модифицира, използва, създава и предава
съответни ценности. Именно в семейството се натрупва и съхранява памет, която
поддържа равновесието между членовете на съответната общност. Именно
семейната памет е онази инфомационна среда, от която се извличат най-важните
идентификационни
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За разлика от градското жилище в селското вещите имат по-дълъг социален
живот, много от тях са направени за самите домакини, редица предмети, които
остаряват или са вече негодни да изпълняват характерните за тях функции, се
приспособяват за други цели. Освен това разположението на предметите е в
съотвествие с определени традиции. В хоризонтален план жилището може да се
разграничи на мъжко – женско, вътрешно – външно. По вертикала има таван,
пространство за живеене, мазе, което може да се използва за склад или за живеене
в зависимост от спецификата на приземния етаж и нуждите на семейството. В тези
различни локализирани части има и типични за това предмети. Ако печката в
традиционното българско семейство е естествен център, в повечето съвременни
селски и градски семейства това място заема телевизорът, около който (особено
вечер) се събира по-голямата част от семейството. За разлика от огнището или
печката телевизорът обединява формално, а в действителност отчуждава. Ако
огънят предразполага към разговори за семейните проблеми, телевизорът
въвежда външни на семейството теми – обсъждат се артистите, политиците,
певците, вълненията около различните “риалити”. Телевизорът е не само
средство, канал за информация, а едва ли не особен член на семейството. Много
често, връщайки се от работа, телевизорът се пуска просто за да удостоверява
своето присъствие без да бъде гледан – стопанката приготвя вечерята, но
телевизорът задължително трябва да бъде пуснат. Той създава особен жизнен фон,
имитира наличието на общност. И по този начин елиминира чувството за
самотност, защото край тебе нещо се случва – говори се или се коментира,
артистите от филма обсъждат проблеми, близки до собствените – любов, изневяра,
страсти, липса на средства, на работа, нивото на средно и висше образование и пр.
Особеното значение на телевизора ясно изпъква, ако се сравни с други важни
предмети от семейното обкръжение – например хладилника. Хладилникът е
жизнено важен, но безличен, той няма инидивидуалност. Освен това телевизирът е
средството за структуриране на семейните отношение, защото този който държи
уреда за управление на телевизора, избира програмите, които той харесва.
Телевизорът е и особено педагогическо средство за поощряване и наказание.
Днес не са малко семействата, които имат свещено място в дома. То е там,
където е иконата и свещените религиозни реликви. Много от предметите имат по-

битово функциониране. Те сякаш са най-безинтересните, защото са свързани със
задоволяване на първичните потребности на хората. Но и тук може да има
любими вещи, такива, които се предават от поколение на поколение.
Предметите, които служат за украса, са разнообразни и зависят от
множеството обективни и субективни фактори. Може би тук най-ярко се проявява
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безвкусицата, са особено видими. Малките гипсови джуджета, гипсовите лебеди,
зайчета или други вещи от този характер все по-често украсяват дворовете или
прозорците на къщите.
Вещите от времето на социализма и днес са по-голямата част от
предметното пространство на голяма част от българските семейства, което
образува т.нар. инвариантен слой от вещно-пространствената среда. Естествено е
младите семейства да се стремят не само да се освобождават от старите неща, но и
да обзавеждат жилището си модерно, със съвременни вещи както в бита, така и в
украсата и естетическата подредба на жилището. Но и тук има изключения,
защото не малко млади семейства остават да живеят в дома на родителите си и
приемат благосклонно старите мебели. И в това отношение има най-разнообразни
случаи. Съществуват и крайности в отношението към вещите по принцип – след
като не е модерна дадена вещ, тя “работи” против престижа на стопаните и
следователно трябва да се изхвърли.
В семействата от селата съществува нагласата предметите да се използват
максимално дълго. Дори когато се повредят или по някаква друга причина не
могат да се използват според тяхната първоначална функционална натовареност,
те се модифицират така, че да придобият нова “самоличност” и да намерят ново
място в ансамбъла от предмети. По традиция старото поколение е склонно да
запазва старите неща.
Когато децата са достатъчно пораснали и по някакви причини се отделят от
семейство си, обикновено настъпва някаква промяна в семейната предметна
среда, защото една част от предметите напускащият взима със себе си. И това не
са само индивидуалните вещи, но и такива, които са общи за даденото семейство.
В зависимост от редица фактори (образование, вкусове, начин на живот и др.),
организирането на новата среда първоначално включва набавянето на найнеобходимите предмети – мебели за спане, маси, столове, хладилник, теливизор.
Ако излизащите от семейството тръгват от селото към града, те, в зависимост от

вкусовете, могат да вземат и някои типично селски вещи – например калайдисани
съдове, стара кафемелачка, дървена лъжица и др. Старите предмети, взети от
семейство, спомагат за по-бързото им адаптиране. Всяка по-кардинална промяна
в жизнения ритъм е емоционален стрес. Именно в тази ситуация вещите, които
съпътстват семейството, спомагат за по-бързото привикване към новото място.
Предметната среда създава усещането, че нищо съществено не се е променило.
Вярно е, че домът е нов, но всичко в него е близко и познато, тук са любимите
предмети. Човек разглежда вещната среда не само като средство за задоволяване
на редица потребности, но и като естетически и духовен фон, в който той живее.
Необживяното място е чуждо, далечно. От обживения дом струи топлина, с цялата
гама от чувства, които предизвикват уют и защитеност. Ако младите по-лесно се
адаптират към новото жилище и новите вещи, с възрастта човек все по-силно се
привързва към вещите, с които е свикнал да живее. Те за него са форма на
защита, обгръщат го като топло “гнездо”.
Семейната памет се съхранява както чрез разказите и съответната семейна
историческа митология, така и чрез семейните фотографии, реликви и т.н. Във
вътрешно-семейната комуникация, в която предметността играе съществена
роля, непрекъснато става обновяване и трансформиране на семейната памет. Тя,
от една страна, запазва някакво семантично ядро, което определя идентитета на
семейството, а от друга, се модифицира съобразно новите условия. Семейната
памет е историческа, в нея са отложени съоветни културни образци, норми,
ценности. В това отношение семейните албуми, семейните реликви и др. са
предметите, които концентрират тези смисли. Или ако се използва изразът на
Пиер Нора, предметното пространство на семейството е “място на паметта”.
Паметта е винаги нещо, което е в актуално съществуване, но тя се отнася към
миналото, тя е репрезентация на миналото. Така семейната памет като културна
памет е удържаща традиции и образци от миналото, митове и ценности. И ако се
разгледа семейството и неговата предметна среда в регионален, локален аспект,
т.е. в рамките на така да се каже първата непосредствена общност, в която тя
пребивава, може да се каже, че конкретната семейна памет не само
индивидуализира семейството, но съдържа и онези специфики, които идват от
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общността

и

носят

основополагащите

ценности,

функционират като неявни регулативи и норми на съвместно съществуване.
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Всяка вещ, попаднала в предметното пространство на семейството, носи в
себе си разообразна информация не само за това как е изготвена, как е придобита,
но и онзи смисъл, който тя има от съвместното съществуване с хората, на които е
нужна. Тя е неотменен елемент от историята, от биографията на даденото
семейство. Постъпил веднъж в семейството даден предмет започва да се изпълва с
“преживявания”, с памет, които в повечето случаи се натрупват. Естествено е, че
има предмети с кратковременен семеен живот. След навлизането на даден предмет
в семейното пространство той става елемент от общата семейна динамика и
съответно намира място в специфичната йерархия на вещите, които обкръжават
семейството. Може да бъде общ любим предмет или такъв за отделния член на
семейството. Но може и да се намира в периферията на съвкупността от вещи,
оформящи материалната среда.

Албена Накова
Отношението към „другия“ и устойчивостта на селската общност в район с
етнически смесено население
Albena Nakova
The Attitude towards “the Other” and the Sustainability of a Rural Community
in a Region with Ethnically Mixed Population
The article studies attitudes towards “the Other” in a small rural community,
located in the Ludogorie, with an ethnically mixed population. Here, people meet “the
Other”, their next-door neighbour, on a daily basis. These attitudes are taken as a
measure and indicator of the sustainability and viability of the community; they show
how maintaining balance and tolerance in mutual relations between four ethnic groups
that have lived together for centuries indicates a way of achieving an effective
functioning of the community. The village in question is Semerdjievo, Ruse district,
where four ethnic communities – Bulgarians, Turks, Roma, and Tatars – have coexisted
for centuries. The empirical data are from a representative survey conducted in the
village in August 2015.
Keywords: “the other ethnos”, social communication, interethnic distances, rural
community, sustainability
Днес живеем в свят, в който осъзнаването на принадлежността към
определен етнос и отграничаването от останалите, съпроводено с осъзнаване на
общото между етносите и формиране на способности за разбиране на „другите“ и
за съвместен живот с тях имат изключително значение. Факт е, че днес ние
влизаме в по-голям брой взаимоотношения, характеризиращи се с по-голямо
разнообразие от форми и с по-голяма интензивност от когато и да било преди.
Растящата плътност на човешките взаимодействия и качествената промяна в
човешкото общуване все повече налагат идеята, че самото съществуване на
човека зависи от достъпа му до другите, от участието му в мрежи от
взаимоотношения, което подкопава из основи представата за дискретни граници,
разделящи „аз-а“ от „другия“. Все повече се утвърждава представата за „аз-а“ и

„другия“ като конструирана, приета с консенсус представа, която възниква в
резултат на взаимодействието и комуникацията между хората.
Обособяването на хората в етнически общности и затварянето им в
собствен свят е резултат на естествената човешка потребност от устойчивост,
сигурност. В същото време отварянето на общността и проглеждането за
различието на другите е резултат на другата естествена човешка потребност от
познание, от разширяване на хоризонтите. Невъзможно е да бъде преодоляна
потребността от устойчивост, но може да бъде прието различието на другите и
признато като имащо право на съществуване. В тази връзка ще припомня тезата
на Е. Левинас за двете форми на общуване (Левинас 1997). При първата форма се
постига съсъществуване, паралелно развитие с другия, чрез припокриване на
духовни пространства. При втората форма става дума за общуване при запазване
на определена дистанция, така нареченото от Левинас противопоставено
съсъществуване. Именно тази дистанция позволява според него да се запази
различието, да се приеме то за нормално и да не се търси преодоляването му за
постигане на социална хармония.
Една от големите заблуди на съвременната епоха е вярата, че електронно
опосредстваните глобални мрежи и общуване могат да заместят традиционните
отношения и общности. Традиционните отношения се пораждат от такива неща
като родство, етническа принадлежност, споделени представи и разбиране за обща
съдба и се поддържат от общностите, чиято мисия е да възпроизвеждат и
непрекъснато да опазват споделените значения, които изграждат културата на
общността. Всъщност съвременната епоха съвсем не е синоним на заличаване на
ролята на етническата общност, ставаме свидетели тъкмо на обратното –
повторното влагане на смисъл в социалното общуване в рамките на тази общност.
Новата епоха позволява на хората да се освободят от ограниченията на
етническата общност, към която принадлежат, да придобият самостоятелност
дотолкова, че вече да не следват предначертания от традицията път. Само че това
освобождаване по отношение на традициите, този достъп до глобалните структури
на смисъла не означават, че е отхвърлена напълно всякаква власт на етническата
общност върху хората. Механизмите на контрол на общността върху нейните
членове не са изчезнали, а само са се приспособили, ставайки по-малко директни
чрез отказа от налагане на колективните норми и смисли в полза на общуването,
диалога. Съвременната епоха акцентира върху общуването между етносите,

утвърждавайки множествеността на субективните гледни точки, релативизма на
мненията, толерантността и признаването на различието, правото на изява и
доказване на другия и различния. Това, разбира се, не означава, че авторитетът на
етническата общност се е изгубил, а само че се упражнява по по-различен начин,
давайки предимство на дискусията, диалога, аргументацията пред простото
налагане на мнения, смисли и представи. Съвременното общество поставя
ударението върху плурализма на гледните точки и проповядва толерантност към
многобройните различни „разкази“, които съставляват човешкия опит (Козелек
2003).
Но докато новите глобални мрежи преодоляват националните граници и
оформят едно общо пространство, много хора на земята все още не са достатъчно
свързани с тези нови светове. Техният свят е много различен от света на
мобилните телефони, компютрите и сателитните връзки. Разминаването между
включените и изключените от глобалните мрежи е огромно. Именно светът на
хората, които нямат почти никакъв или много ограничен достъп до глобалните
мрежи и общуване, ще се опитам да представя в тази статия. Ще покажа поконкретно как отношението към „другия“ в една малка селска общност с
етнически смесено население в Лудогорието, където хората ежедневно се срещат с
„другия“, но не в глобалната мрежа, а като непосредствени съседи, се превръща в
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жизнеспособност и как поддържането на баланс във взаимоотношенията между
съжителстващите от векове четири етнически общности се оказва път за
постигане на ефективно функциониране на общността. Селото, което ще
използвам за пример, е Семерджиево, Русенска област, където от много векове
съвместно живеят четири етнически общности – българи, турци, роми и татари. А
изследването, от което ще представя данни, беше проведено през август 2015 г. и е
представително за селото. То обхваща извадка от 527 човека при общо население
на селото от 1045 души. Структурата на извадката отговаря на официалните
статистически данни (съгласно последното преброяване на населението от 2011 г.)
за състава на населението на селото по етническа принадлежност.
Нека да видим най-напред до колко значими са етническите различия и
осъзнаването на другостта за изграждането на взаимоотношенията между хората в
селото. Ето как отговарят представителите на четирите етнически общности на

въпроса за значението на етническата принадлежност за отношението на другите
етнически общности към тях:
 за 24,7% от българите принадлежността към определена етническа
общност влияе в голяма степен върху отношението на останалите
етнически общности; за 13,6% – колкото влияе, толкова и не влияе; и
за 61,7% - етническата принадлежност не оказва влияние (сумата от
отговори по-скоро не влияе и изобщо не влияе);
 за представителите на турския етнос нещата стоят по точно обратния
начин - за 69,1% от тях етническата принадлежност влияе върху
отношението на останалите етнически общности към тях (сумата от
отговори в голяма степен влияе и по-скоро влияе); докато за 30,9% тя
не оказва влияние (сумата от отговори по-скоро не влияе и изобщо не
влияе);
 за представителите на ромския и татарския етноси етническата
принадлежност на 100% влияе върху отношението на останалите
етнически общности към тях (сумите от отговорите в голяма степен
влияе и по-скоро влияе).
Както се вижда от представените данни, различието на другия етнос е ясно
осъзнато и етническата принадлежност има значение за изграждането на
взаимоотношенията между хората в селото, като много по-силно усещат
значението на етническата принадлежност представителите на малцинствените
етнически общности – турци, роми и татари и в много по-ниска степен това е
валидно за представителите на мнозинството, на българския етнос. Но дори и сред
представителите на малцинствените етнически общности се наблюдават значими
различия при отчитане на въздействието на етническата принадлежност върху
взаимоотношенията между етносите. Най-силно изпитват нейното въздействие
представителите на ромския и татарския етноси, които са по-малобройни
етнически общности, докато турският етнос, който е най-голямата малцинствена
общност в селото в значително по-ниска степен изпитва върху себе си влиянието
на етническата принадлежност. С други думи, осъзнаването на различността на
другия е по-силно изразено по отношение на по-малките етнически общности,
докато по-големите етнически общности, именно поради своята по-широка
представеност в рамките на селската общност в по-ниска степен са обект на
възприемане като други и различни, поради което значението на етническата им

принадлежност при изграждането на отношението на останалите етноси към тях е
по-слабо, което на свой ред води и до по-ниска степен на отчитане от тяхна страна
на нейното влияние върху взаимоотношенията между етносите.
Но
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взаимоотношенията между хората в селото, как се отразява тя върху постигането
на добросъседски взаимоотношения? Ситуацията е до някъде сходна с
представената по-горе:
 за 49,3% от представителите на българския етнос етническата
принадлежност има значение за създаването на добросъседски
отношения (сумата от отговори много голямо и по-скоро голямо
значение); докато за 50,7% от българите етносът изобщо няма
значение за създаването на добросъседски отношения;
 по-специфично е мнението на турския етнос, което е силно
неопределено – преобладаващата част от представителите на турския
етнос се колебаят в решението си дали етносът има значение за
създаването на добросъседски отношения, поради което 65,2% от тях
отговарят „нито да, нито не“; точно по равно се разпределят хората,
които смятат, че етносът има или няма значение за създаването на
добросъседски

взаимоотношения

–

съответно

17,4%

от

представителите на турския етнос са на мнение, че етносът има поскоро голямо значение за създаването на добросъседски отношения,
докато също толкова – 17,4% са на мнение, че етносът по-скоро няма
значение за създаването на добросъседски отношения, което още
веднъж потвърждава колебливостта и неопределеността на тяхното
мнение като общност;
 за сметка на това представителите на ромския етнос са категорични 72,1% от тях смятат, че етносът има значение (сумата от отговори
много голямо и по-скоро голямо значение) за създаването на
добросъседски отношения и само 27,9% се колебаят (отговор нито
да, нито не);
 също така категорични са и представителите на татарския етнос –
76,8% от тях са на мнение, че етническата принадлежност има
значение за създаването на добросъседски отношения (сумата от
отговори много голямо и по-скоро голямо значение), докато 23,2%

смятат, че етносът по-скоро няма значение за добросъседските
отношения.
Отново се потвърждава направеният по-горе извод, че малцинствените
общности в много по-силна степен изпитват въздействието на етническата
принадлежност при изграждането на взаимоотношенията си с другите общности,
докато представителите на мнозинството (българският етнос), а също така и
представителите на турския етнос, като най-голямата малцинствена общност в
селото, в много по-слаба степен са зависими от въздействието на етническата
принадлежност.
Но макар че представителите и на четирите етнически общности в село
Семерджиево потвърждават значението на етноса за взаимоотношенията между
хората и за създаването на добросъседски взаимоотношения, преобладаващата
част от тях ясно заявяват, че независимо от етническите различия, отношенията
между четирите етнически общности в селото са добросъседски. На това мнение са
76,9% от българите, 83,3% от турците, 100% от татарите и 49,5% от ромите.
Очевидно е, че единствено ромският етнос е този, който има проблеми с
междусъседските отношения и е най-силно засегнат от нетолерантно отношение от
страна на останалите етноси.
Във връзка с това трябва да отбележим, че

наличието на като цяло

добросъседски отношения между различните етнически общности в селото не
изключва проявите на лошо отношение към представители на една етническа
общност от страна на друга. Ето как отговарят на въпроса: „Случвало ли се е да
се отнесат лошо към вас представители на друга етническа общност?“ жителите
на селото: за 75,3% от българите отговорът е „не“, но 52,8% от турците, 74,8% от
ромите и 55,2% от татарите отговарят с „да“. Както се вижда, макар отношенията
между съжителстващите етнически общности в селото да се характеризират като
цяло с разбирателство и добросъседство, това не изключва наличието на проблеми
между тях и прояви на лошо отношение, като отново ромите са най-често обект на
такова лошо отношение. Тези прояви на лошо отношение обаче не са в състояние
да нарушат баланса във взаимоотношенията между отделните етнически
общности и да поставят под въпрос съществуването на по-голямата общност селото, в рамките на която тези четири етнически общности съжителстват. Затова
свидетелстват късите междуетнически дистанции, които представителите и на
четирите етнически общности демонстрират и ясно заявената от тях готовност да

съжителстват помежду си, както като непосредствени съседи, така и в рамките на
една махала, на едно населено място и на една държава.
Ето какво показват отговорите на въпроса: „Днес съгласни ли сте да имате
за съседи българи/турци/роми/татари?“:
 65,5% от българите са напълно съгласни да имат за съседи турци,
роми или татари; 19,4% са нито съгласни, нито несъгласни; и 15,1%
са по-скоро несъгласни да имат за съседи турци, роми или татари;
 83,3% от представителите на турския етнос са съгласни да имат за
съседи българи, роми или татари (66% отговори напълно съгласен и
17,3% - по-скоро съгласен); и 16,7% се колебаят (отговори нито
съгласен, нито несъгласен);
 70,3% от ромите са съгласни да имат за съседи българи, турци или
татари (само отговори по-скоро съгласен); докато 29,7% се колебаят
(отговори нито съгласен, нито несъгласен);
 и 100% от татарите са съгласни да имат за съседи българи, турци или
роми (67,2% отговори напълно съгласен и 32,8% - по-скоро съгласен).
Това, което прави най-силно впечатление при анализа на отговорите е, че и
четирите етнически общности не правят никаква разлика, когато става дума за
готовността им да приемат съжителството като съседи с представителите на всеки
от останалите три етноса. Обикновено, при изследване на междуетническите
дистанции, различните етнически общности демонстрират различни дистанции в
зависимост от това за приемане на контакт или съжителство с коя друга
етническа общност става дума. В този случай българите заявяват едни и същи
дистанции спрямо представителите и на турския, и на ромския, и на татарския
етноси. Същото важи и за останалите три етноса – представителите на турския
етнос демонстрират едни и същи дистанции спрямо българи, роми и татари;
ромите - едни и същи дистанции спрямо българи, турци и татари; а татарите едни и същи дистанции спрямо българи, турци и роми. Това означава, че
етническите взаимоотношения в селото се характеризират с много висока степен
на толерантност, а по-конкретно показва, че макар етническото различие и
етническата принадлежност да са ясно осъзнати, като се видя по-горе, макар да е
ясно осъзната другостта на другия етнос, тя не се превръща във фактор за
неговото отхвърляне и не приемане на съжителството с него. И това е валидно по
отношение на всички етнически общности в селото. Причината най-вероятно се

корени с близкия контакт и съжителство между етносите, продължили векове,
които са довели до много добро познаване и в следствие на това приемане на
съжителството с другия, независимо от неговото различие. Така, макар
етническото различие да се осъзнава ясно като етнодиференциращ фактор, то не
се оказва фактор, създаващ социални дистанции и нарушаващ баланса и
устойчивостта на селската общност. Потвърждение на това са отговорите на други
два въпроса, измерващи дистанции между етносите: „Днес съгласни ли сте да
живеете в една махала/квартал с българи/турци/роми/татари?“ и „Днес съгласни
ли сте да живеете в едно населено място с българи/турци/роми/татари?“.
Една друга закономерност при изследване на междуетническите дистанции
е, че с разширяване на обхвата на съжителството, т.е. от съжителството като
близки и непосредствени съседи, през съжителството в рамките на една махала
или квартал до съжителството в рамките на едно населено място и на една
държава, близостта на желаните контакти нараства, а междуетническите
дистанции се скъсяват. В този случай обаче и това правило не се потвърждава.
Представителите и на четирите етнически общности, освен че демонстрират едни
и същи дистанции към всяка от останалите етнически общности, заявяват и едни
и същи дистанции, независимо дали става дума за съжителство като
непосредствени съседи, като съседи в рамките на една махала или като съседи в
рамките на едно населено място, в случая в едно село. Отговорите, които
представителите и на четирите изследвани етнически общности дават на
въпросите „Днес съгласни ли сте да живеете в една махала/квартал с
българи/турци/роми/татари?“ и „Днес съгласни ли сте да живеете в едно населено
място с българи/турци/роми/татари?“ са абсолютно идентични с отговорите,
които те дават на въпроса „Днес съгласни ли сте да имате за съседи
българи/турци/роми/татари?“, т.е. в този случай близостта на контакта не оказва
никакво
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междуетнически контакт – то си остава еднакво силно, независимо дали става
дума за непосредствено съседство или за съжителство в рамките на едно населено
място. Известно скъсяване на дистанциите се наблюдава единствено, когато става
дума за съжителство в рамките на една държава и то само при българската и
ромската етнически общности:
 75,3% българите са съгласни да живеят в една държава с
представители на останалите три етнически общности, при това само

отговори напълно съгласен, 24,7% се колебаят – нито съгласен, нито
несъгласен; както се вижда в този случай вече изцяло липсват
негативните отговори (по-скоро несъгласен), за сметка на това
нараства делът на напълно съгласните и колебаещите се (нито
съгласен, нито несъгласен).
 при ромите общият дял на съгласните да приемат съжителството с
българи, турци и татари в рамките на една държава остава същият –
70,3%, но сега вече това е сумата от отговори напълно съгласен и поскоро съгласен, докато в предишните три случая ставаше дума само
отговори по-скоро съгласен - 38,7% от ромите са напълно съгласни да
живеят в една държава с българи, турци и татари, а 31,6% - са поскоро съгласни; делът на колебаещите се (отговори нито съгласен,
нито несъгласен) остава същият – 29,7%.
И
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непосредствени съседи в рамките на едно село водят до това, че представителите и
на четирите съжителстващи етнически общности демонстрират висока степен на
готовност за съжителство с всяка от останалите три етнически общности и
игнорират значението на степента на близост при контакта – те заявяват една и
съща готовност за приемане на съжителството с другия етнос, независимо дали
става дума за опосредстван контакт в рамките на една държава или за
непосредствен контакт като близки съседи. И все пак, трябва да се отбележи, че
макар като цяло всички етнически групи да проявяват висока степен на
готовност за междуетническо съжителство, най-отворени и толерантни към
другите се оказват представителите на малцинствените етнически общности, на
първо място татарския етнос, следван от турския и ромския етноси. Българите в
това отношение се проявяват като най-малко толерантни от четирите етноса,
доколкото единствено при тях има негативни отговори от типа на по-скоро
несъгласен. Въпреки че употребата тук на най-малко толерантни е много
относителна и единствено в релативен план, в съпоставка с останалите етнически
общности. При положение, че 65,5% от българите са съгласни да имат за съседи,
да живеят в една махала или в едно населено място с турци, роми или татари, а
75,3% от тях са съгласни да живеят в една държава с турци, роми или татари, като
при това става дума само за отговори напълно съгласен, ясно е, че не може да става
дума за каквато и да било нетолерантност.

Потвърждение на заявената и от четирите етнически общности в селото
висока степен на готовност за междуетническо съжителство са и отговорите на
една друга група въпроси, измерващи също междуетнически дистанции в
зависимост от предполаганата различна степен на близост при контакта.
Въпросите, чрез които се търси отговор на готовността за междуетнически
контакт с различна степен на близост са: „Днес съгласни ли сте да разговаряте с
българин/турчин/ром/татарин?“; „Днес съгласни ли сте да работите в едно
помещение с българин/турчин/ром/татарин?“; „Днес съгласни ли сте да прекарате
свободното си време или почивката с българин/турчин/ром/татарин?“; „Днес
съгласни

ли

сте

да

поддържате

близко

приятелство

с

българин/турчин/ром/татарин?“ и „Днес съгласни ли сте да се омъжите за
българин/турчин/ром/татарин?“,

като

зададени

в

тази

последователност

въпросите всъщност изразяват тенденция на нарастване на степента на близост
при контакта.
Закономерност и в този случай при изследване на междуетническите
дистанции е, че с нарастване на степента на близост при контакта, дистанциите
нарастват. В рамките на взаимоотношенията между четирите етнически общности
в село Семерджиево обаче и това правило е модифицирано. Резултатите от
изследването в селото показват, че независимо дали става дума за готовност за
разговор, за работа в едно помещение, за прекарване на свободното време или
почивката или за поддържане на близко приятелство с представител на друг
етнос, мнението на хората и от четирите етнически общности не се различава. То
не се различава и в зависимост от това за контакт с представител на кой етнос
става дума. Ето какво по-конкретно показват отговорите на респондентите от
четирите етнически общности:
 87,8% от българите са напълно съгласни да разговарят с турчин, ром
или татарин; да работят в едно помещение с турчин, ром или
татарин; да прекарат свободното си време или почивката с турчин,
ром или татарин; и да поддържат близко приятелство с турчин, ром
или татарин; и само 12,2% се колебаят (отговори нито съгласен,
нито несъгласен);
 85,2% от представителите на турския етнос са съгласни (сумата от
отговори напълно съгласен и по-скоро съгласен) да разговарят с
българин, ром или татарин; да работят в едно помещение с българин,

ром или татарин; да прекарат свободното си време или почивката с
българин, ром или татарин; и да поддържат близко приятелство с
българин, ром или татарин; и само 14,8% се колебаят (отговори
нито съгласен, нито несъгласен);
 88,3% от ромите са съгласни (сумата от отговори напълно съгласен и
по-скоро съгласен) да разговарят с българин, турчин или татарин; да
работят в едно помещение с българин, турчин или татарин; да
прекарат свободното си време или почивката с българин, турчин или
татарин; и да поддържат близко приятелство с българин, турчин или
татарин; и отново само 11,7% се колебаят (отговори нито съгласен,
нито несъгласен);
 и 100% от татарите са съгласни (сумата от отговори напълно
съгласен и по-скоро съгласен) да разговарят с българин, турчин или
ром; да работят в едно помещение с българин, турчин или ром; да
прекарат свободното си време или почивката с българин, турчин или
ром; и да поддържат близко приятелство с българин, турчин или
ром.
Както се вижда, отговорите и на четирите етнически общности са
изключително близки като стойности, като при това показват много висока
степен на толерантност по отношение нагласата на всяка от четирите общности за
установяване на контакт и близост с всеки от останалите етноси в селото. Тази
висока степен на толерантност се подчертава още повече от пълната липса на
негативни отговори (по-скоро несъгласен и напълно несъгласен). И все пак,
традиционно най-толерантни се оказват татарите. В този случай обаче прави
впечатление, че и българският етнос заявява много високи нива на толерантност
и готовност за междуетнически контакт.
Значително спадат обаче нивата на така заявената готовност за
междуетнически контакт, когато става дума за сключване на брак с представител
на друг етнос, което не е изненадващо, доколкото по принцип при изследване на
междуетническите дистанции нагласите за сключване на брак с представител на
друг етнос винаги показват най-ниски стойности в сравнение с нагласите за
какъвто и да е друг тип междуетнически контакт. Обяснението е свързано с това,
че

бракът

предполага

наистина

най-високата

степен

на

близост

при

междуетническите взаимоотношения и освен това налага съобразяване със

спецификите на бита, традициите, религията, културата на отделните етнически
общности, които се намесват във взаимоотношенията между съпрузите и в доста
случаи поставят под въпрос устойчивостта на брака, поради което готовността за
подобна степен на междуетническа близост обикновено не е никак висока.
Фактът, че действително сходството в бита, традициите и религията е от
съществено значение за готовността за сключване на брак се потвърждава от
обстоятелството, че в този случай представителите на турския и татарския етноси,
които в Семерджиево изповядват една и съща религия и имат сходни традиции и
обичаи, демонстрират значително по-големи нагласи за сключване на брак
помежду си, отколкото с представителите на българския и ромския етноси. Ето
какво по-конкретно показват резултатите от изследването:
 83,3% от представителите на турския етнос не са съгласни да
сключат брак с представител на българския етнос (сумата от
отговори по-скоро несъгласен и напълно несъгласен), а 16,7% се
колебаят (отговори нито съгласен, нито не съгласен); 100% от
представителите на турския етнос са несъгласни да сключат брак с
представител на ромския етнос (отговори напълно несъгласен);
докато 34,2% от представителите на турския етнос са готови да
сключат брак с представител на татарския етнос (отговори по-скоро
съгласен), а 65,8% се колебаят (отговори нито съгласен, нито
несъгласен);
 72% от татарите не са съгласни (сумата от отговори по-скоро
несъгласен

и

напълно несъгласен) да сключат брак нито с

представител на българския, нито с представител на ромския етнос,
а 28% се колебаят (отговори нито съгласен, нито несъгласен); докато
36% от татарите са готови да сключат брак с представител на
турския етнос (отговори напълно съгласен), а 64% не са съгласни
(сумата от отговори по-скоро несъгласен и напълно несъгласен).
До този момент като цяло представителите на турския и особено на
татарския етнос (който досега се очерта като най-толерантната от четирите
етнически общности в селото) проявяват изключително високи нагласи за
установяване на междуетнически контакт, когато става дума за такива неособено
ангажиращи форми на контакт като: готовност за разговор с представител на
друг етнос, за работа в едно помещение, за прекарване на свободното време и

почивката и дори доста по-ангажиращата форма на контакт - поддържане на
близко приятелство с представител на друг етнос, както и когато става дума за
готовност за съжителство, както непосредствено, като преки съседи, така и
опосредствано в рамките на една махала, едно населено място или една държава.
Когато обаче става дума за такава изключително ангажираща и близка форма на
контакт като сключването на брак с представител на друг етнос, и турският, и
татарският етноси се проявяват като силно затворени етнически общности, които
в много слаба степен допускат възможността за междуетнически брак, при това
единствено по отношение на етноси, които са близки до тях като изповядвана
религия и споделяни традиции и обичаи.
Другите два етноса – българският и ромският се очертават като значително
по-отворени към междуетническите бракове:
 29,7% от българите са напълно съгласни да сключат брак с
представител на турския, ромския или татарския етнос; 27,4% се
колебаят (отговори нито съгласен, нито несъгласен); а 42,9% са
напълно несъгласни;
 32,4% от ромите са по-скоро съгласни да сключат брак с представител
на българския, турския или татарския етнос; 30,6% се колебаят
(отговори нито съгласен, нито несъгласен); и 36,9% са напълно
несъгласни.
За по-високата степен на толерантност на българския и ромския етноси
към междуетническите бракове свидетелства не само фактът, че приблизително
по една трета от представителите и на двата етноса са съгласни на
междуетнически брак, но и обстоятелството, че когато заявяват съгласието си, те
не правят разлика между останалите етнически общности, т.е. те проявяват в
еднаква степен готовност за междуетнически брак, независимо от това за брак с
представител на коя конкретна етническа общност става дума.
Тези специфики в отношението на различните етнически общности към
междуетническите бракове се проявяват и при отговорите на въпроса: „Съгласни
ли сте с твърдението: Браковете между представители на различни етноси са
допустими?“:
 54,6% от българите са съгласни с това твърдение, 38,2% не са
съгласни, а 7,2% - не могат да преценят;

 34,2% от представителите на турския етнос са съгласни, че браковете
между представители на различни етноси са допустими (като това
най-вероятно са същите 34,2%, които са готови да сключат брак с
представител на татарския етнос), 42,6% не са съгласни, а 23,2% - не
могат да преценят;
 62,2% от представителите на ромския етнос са съгласни, че
междуетническите бракове са допустими, а 37,8% - не могат да
преценят;
 36% от представителите на татарския етнос смятат браковете между
представители на различни етноси за допустими (прави впечатление,
че това отново е същият процент хора, които са заявили готовност да
сключат брак с представител на турския етнос), а 64% - ги смятат за
недопустими.
Както се вижда, отново ромският и българският етноси се очертават като
по-толерантни и отворени към междуетническите бракове, докато турската и
татарската общности потвърждават своето преобладаващо негативно отношение
към междуетническите бракове.
Какво е обаче фактическото положение в селото? От интервюираните
респонденти от български етнически произход, които имат съпруг или съпруга,
100% са в брак с представител на собствения етнос. Същото важи и за
представителите на ромския и татарския етноси. Единствено при турския етнос
има междуетнически бракове – от представителите на турския етнос, които имат
сключен брак, 82% са в брак с представител на собствения етнос и 18% са в брак с
представител на татарския етнос. С други думи, налице е съществено разминаване
между

декларирана

и

реално

проявена

готовност

за

сключване

на

междуетнически брак, като заявената от и четирите етнически общности степен
на толерантност към междуетническите бракове се оказва много по-висока от
реално проявената (всъщност реално проявена такава напълно липсва при
българския, ромския и татарския етноси).
Съвсем различна е картината, когато става дума за поддържане на
приятелство с представител на друг етнос: 82,2% от българите в селото имат за
приятели представители едновременно и на трите останали етнически общности турци, роми, татари; 100% от представителите на турския етнос също имат за
приятели представители едновременно и на трите останали етнически общности -

българи, роми, татари; и също 100% от ромите имат за приятели представители
едновременно и на трите останали етнически общности - българи, турци, татари;
малко по-специфично е положението при татарския етнос – 88,8% от татарите
имат за приятели представители едновременно на две от етническите общности българи и роми, а 100% - имат за приятели турци, т.е. отново се потвърждава поголямата близост между турския и татарския етноси.
В този случай съвпадението между декларирана и реално проявена
толерантност е почти пълно, като при някои от етническите общности реално
проявената толерантност дори превишава заявената, доколкото заявената от
четирите етнически общности готовност за поддържане на близко приятелство с
представител на друга етническа общност е от порядъка на 87,8% при българския
етнос, 85,2% при турския етнос, 88,3% при ромския етнос и 100% при татарския
етнос.
Изводът, които се налага е, че има висока степен на отвореност и готовност
за междуетнически контакт във взаимоотношенията между етносите в селото, но в
същото време, когато става дума за междуетнически бракове, етносите остават
силно затворени в своите общности. По този начин, етническото различие не
просто се осъзнава и приема, но то се и утвърждава и съхранява чрез
ограничаването на междуетническите бракове. Спецификата на етническата
общност се запазва и налага, като в същото време е налице висока степен на
толерантност и отвореност към междуетническо взаимодействие, което гарантира
устойчивост на междуетническото съжителство.
Честа причина за разграничаване и противопоставяне между хората се
оказват

финансовите

различия.

В

тази

връзка

нека

да

разгледаме

междуетническите отношения в селото, когато в тях има намесен икономически
фактор.

Ето какво показват отговорите на въпроса: „Ако сте собственик на

фирма, бихте ли се съгласили да наемете на работа българи/турци/роми/татари?“:
 75,3% от българите са съгласни да наемат на работа турци, роми и
татари, а 24,7% се колебаят (отговори нито съгласен, нито не
съгласен);
 83,3% от турците са съгласни да наемат на работа българи, роми и
татари, а 16,7% се колебаят (отговори нито съгласен, нито не
съгласен);



77,5% от ромите са съгласни да наемат на работа българи, турци и
татари, а 22,5% се колебаят (отговори нито съгласен, нито
несъгласен);

 100% от татарите са съгласни да наемат на работа българи, турци и
роми.
Както се вижда, висока е готовността на представителите и на четирите
етноса да наемат на работа хора от друга етническа група, при това тази висока
степен на готовност е валидна по отношение на хората от всички етнически
общности, което още повече подчертава толерантността във взаимоотношенията
между етносите в селото и в случаите, когато това касае икономическите им
отношения. Факт е, че негативните отговори по-скоро несъгласен и напълно
несъгласен изцяло липсват.
Аналогично е положението, когато икономическата ситуация е обърната.
Ето какви отговори дават представителите на четирите етнически общности на
въпроса: „Ако търсите работа, бихте ли се съгласили да работите във фирма на
българин/турчин/ром/татарин?“:
 82,2% от българите са съгласни да работят във фирма на
турчин/ром/татарин, а 17,8% се колебаят (отговори нито съгласен,
нито несъгласен);
 86,4% от турците са съгласни да работят във фирма на
българин/ром/татарин, а 13,6% се колебаят (отговори нито съгласен,
нито несъгласен);
 80,2%
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българин/турчин/татарин, а 19,8% се колебаят (отговори нито
съгласен, нито несъгласен);
 100% от татарите са съгласни да работят във фирма на
българин/турчин/ром.
Показател за високата степен на междуетническа толерантност и в този
случай е пълната липса на отрицателни отговори, както и заявената от всички
етнически общности изключително висока степен на съгласие.
Ако трябва да обобщим, и четирите съжителстващи етнически общности в
село Семерджиево демонстрират ясно осъзната етническа идентичност, която се
съпътства от също така ясно осъзнаване и признаване и на идентичността и

различието на другия етнос, като обаче това различие се приема за нормално и не
се търси преодоляването му за постигане на

устойчивост на социалното

съществуване. Точно обратното социалната устойчивост се гради на базата на
толерантността към различието и приемане на взаимодействието с различните.
Или ако го кажем с терминологията на Левинас, налице е общуване при запазване
на определена дистанция, като тази дистанция обаче е само до степен на
признаване различието на другия и правото му на съществуване като друг и
различен и не се изразява в стремеж и опити за неговото отхвърляне или
изолиране. Високата степен на толерантност към междуетническото съжителство,
съпроводена от висока степен на готовност за междуетнически контакт, дори
когато в това има намесени икономически фактори, обаче не води до размиване
на етническата

идентичност. Липсата

в

голяма степен

на нагласа

за

междуетнически бракове поддържа и съхранява общността, утвърждава и запазва
етническата специфика. Така съчетаването на толерантността в отношението към
другия етнос със съхраняването и утвърждаването на собствената идентичност е
това, което осигурява устойчивост на съвместното съжителство в рамките на
селската общност и поддържа нейната жизнеспособност.
И като един последен пример и доказателство за привързаността на
представителите и на четирите етнически общности към селото, в което живеят,
ще цитирам отговорите им на въпроса: „Общността на кое от посочените места ви
е най-близка?“, като възможностите, от които те можеха да избират са: вашето
село; вашият регион; България, Балканите, Европа, света. Ето какво показват
отговорите:
 65,5% от българите чувстват като най-близко своето село, 34,5% своя регион;
 42,6% от представителите на турския етнос чувстват като най-близко
своето село, 30,9% - своя регион, а 26,5% - Балканите;
 67,6% от ромите чувстват като най-близко своето село, 32,4% България;
 69,6% от татарите чувстват като най-близко своето село, а 30,4% своя регион.
Както се вижда, най-голяма близост представителите на всички етноси
заявяват със своето село. На второ място е регионът, в който живеят, което макар
и в малко по-широки граници, отново включва селото, като част от този регион.

Що се отнася до турския етнос, спецификата на етническия произход при тях води
до това, че около една четвърт от тях се чувстват свързани в най-голяма степен с
Балканския регион, най-вероятно имайки предвид Турция. При ромския етнос
пък стремежът им да се представят преди всичко като българи, като граждани на
България и да неглижират своята етническа идентичност, която оценяват като
недостатъчно престижна, води до това, че около една трета от тях заявяват найголяма близост с България като цяло. Но така или иначе, очевидна е високата
степен на идентифициране и заявена близост от страна на представителите и на
четирите етнически общности със селото, в което живеят. Именно това усещане за
близост и идентификация със селото допринася за устойчивостта на селската
общност, която се поддържа с усилията на всички съжителстващи етнически
общности.
И макар че животът в това малко село в Русенска област е далеч от света на
глобалната комуникация и електронните мрежи, факт е, че и тук животът на
човека

в

много

голяма степен

зависи

от връзката му с другия,

от

взаимодействието и комуникацията с него. При това предимство в случая е, че
тази връзка се е градила в продължение на столетия, което е довело до
постигането на баланс във взаимоотношенията между съжителстващите етноси,
базиращ се на взаимното познаване, разбиране и приемане на различието на
другия, баланс, който поддържа жизнеността на селската общност и гарантира
нейното съществуване.
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Валоризация на автентичната храна: фестивалите на традиционните храни като
иновативни практики
Elitsa Stoilova
Valorization of Authentic Food: Traditional Food Festivals as Innovative Practices
Summary
The paper aims to explore in a critical manner food and drinks related festivals in
Bulgarian context. It questions the very process of valuation of food and food
technologies as genuine for certain region in order to grasp how local identity is created
through food authentication. Since the 2000s several Bulgarian small cities and villages
initiated celebration of rural food products and pre-industrial technologies for food
production and agriculture. Nowadays Bulgarian food related festivals are already very
popular and fast growing form of promotion local culinary traditions and technological
know-how. In order to popularize and prevent their local foods more than 30 small
towns and villages organize such events all over the country. Some of them are already
proved to be vital becoming crucial part of local cultural calendar. Those dedicated to
diverse food products festivals are appropriating elements from traditional feasts, fête of
the city or village, as well as new and innovative elements of collective celebration and
local identity promotion. Bulgaria is not an exception in that rapid development of
locally organized appearances honouring food authenticity, but rather follows the global
patterns. Since 1970s food-related events are growing rapidly worldwide rising in
numbers over the last decades.
Keywords: food festivals, authenticity, Bulgaria, valorisation, identity
От 2000 година много български градове и села започват да инициират фестивали,
в които се честват домашно произведени храни и прединдустриални технологии за
производство на храни, земеделие и животновъдство. За повече от 15 години този
тип честване на местните традиции, кулинарни технологии и гастрономични
продукти набира голяма популярност, като вече повече от 30 малки градове и
села организират подобни събития из цялата страна. Някой то тях се налагат не
само като устойчива традиция във времето, но също и като основно събитие от
културния календар на локациите. Фестивалите посветени на храни и хранителни

продукти са своеобразна смесица от елементи на традиционната празничност,
градски и селски панаири, но също съчетават иновативни елементи на
колективно празнуване и промоция на локална идентичност. В този процес на
бързо популяризиране на събития, имащи за цел представяне на автентични
храни и кулинарни традиции, България не е изключение, а по-скоро следва
глобалните тенденции. От 70-те години на 20 век подобни събития, честващи
кулинарните традиции и местните храни, се развиват в световен мащаб.
Тенденцията за тяхното увеличаване през последните две десетилетия е глобален
феномен.
Статията има за цел да представи по един критичен начин фестивалите,
посветени на храни и напитки, проследявайки спецификите на българския
контекст. Централен въпрос на изследването е процесът на валоризация на храни
и хранителни технологии като автентични, уникални за определен регион. Цели
се да се разберат процесите на автентификация на храните2 и как те участват в
конструирането на локална идентичност. Изследването ще представи основните
специфики на кулинарните фестивали и тяхната връзка с локалната идентичност
и възможното им включване в плановете за устойчиво развитие на общности и
региони. Това ще бъде опосредствано от разглеждането на случай (case study),
който да служи за пример как конкретна местна общност конструира локални
продукти като автентични.
Специфики на фестивалите, посветени на храни
На пръв поглед фестивалите посветени на храните и напитките могат да
изглеждат като промоция на традиции на национални и международни
посетители. Подробен преглед на литературата, посветена на това явление,
показва, че те са репрезентация на общностната сетивност за населеното място и
демонстрация на "гордост от продуктите, които тя произвежда"(Hall and Sharples
2008: 5) По-задълбочен анализ на този тип събитийност разкрива, че чрез
кулинарните фестивали локалната общност не просто демонстрира как
произвежда и консумира характерни за нея продукти, но те са и свързани със
самото конструиране на локалната група. (Hall and Sharples 2008, McClincheya
2008; Bessière 1998). С други думи, кулинарните фестивали могат да се разглеждат
и в контекста на тяхното участие за формирането на групова и локална
2

Терминът е преводен от английски, където се използва food authentication.

идентичност. Изследването на фестивалите за храни в техния български локален
контекст, следва последните тенденции в социалните изследвания на храните
(food studies), които отделят изключително внимание на т.н. автентификация на
храната. Приписването на локална идентичност на храни и хранителни продукт,
чрез твърдения за тяхната уникалност, ще се разглежда като процес на тяхната
автентификация. Подобен прочит има началото си в осемдесетте години на
двадесети век, когато социалният антрополог Арджун Ападурай и израелският
социолог Ерик Коен доказват, че локалните храни не трябва да се разглеждат
само от гледна точка на групово конструирани маркери за идентичност, но също и
като участващи в самия процес на формиране на тази групова идентичност.
(Appadurai 1886; Cohen 1988). Ападурай определя храната като ”силно
кондензиран социален факт”, който действа като „невероятно пластична
колективна представа” (Appadurai 1981: 494). Ключовите за развитието на
социалното познание в областта на храните и храненето автори Сидни Минтц и
Кристин дьо Боа, също представят храните едновременно като конструирани и
конструиращи (Mintz and du Bois 2002: 99).
Сравнително нови за българската действителност, фестивалите на храните
са интересен, но неизследвани феномен. Те се организират най-вече в селски
райони, в които населението се занимава предимно със земеделие.3 Този тип
фестивали честват както готови храни и технологиите за тяхното производство
(като кисело мляко, суджук, качамак, лютеница, баница, зелник и мн.др), така и
считани за традиционни аграрни култури (например боб, домати, чушки,
праскови, череши, дини, зеле и прочие). Фестивалите, посветени на храни, са
начин населението на дадена локалност да я дефинира, като притежаваща своя
собствена кулинарна традиция, която се препраща към незапомнени времена и
обичаи, „потопени във времето“ (Wilk 2009: 189).
Според събраните до момента материали, като основна специфика на
кулинарните фестивали се очертава техният двойствен характер, тъй като те
съвместяват едновременно традициите и иновациите. Фестивалите на храните в
български контекст съчетават фестивалността на традиционното общество,
комбинирана с различни форми на национални чествания, наследени от
3
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наследство Тракия“, провеждащ се в Ивайловград. Все пак, тенденцията е кулинарните фестивали
да са по-характерни за селските региони.

комунизма, но и нови форми на колективно празнуване. Имайки като основна
цел популяризирането на локални продукти и устойчивост, не само на
традициите, но и на региона, те могат да бъдат разглеждани и като антиглобални
по своя характер. От друга страна, те са използвани като механизъм за развиване
на алтернативен, селски или кулинарен туризъм, което ги прави част от
процесите на глобализация и стратегиите за устойчивост на селските райони.
Именно тази двойствена същност на фестивалите рефлектира и върху функциите,
които те изпълняват. От една страна чрез активизирането на стари знания,
практики и технологии те обслужват превенцията на локалните продукти и
традиции. От друга страна, спецификата на този тип събитийност е, че с
презентацията на локалното кулинарно и културно наследство то не само се
популяризира, но също така и се комерсиализира. Многообразните форми и
употреби на фестивалите на храните предлагат проблематики, който да бъдат
изследвани. Статията ще засегне проблемите на конструирането на локален
продукт (част от по-глобалните процеси на формиране на локална идентичност и
култура) и неговите употреби в локалните политики за устойчиво развитие,
базирано на културно разнообразие.
Социологът Юри Рам, във връзка с изследването си на социалното
конструиране на автентичността, подчертава че „нищо не е „наистина”
автентично, всичко е социално конструирано” (Ram 2007: 466). Това виждане се
доразвива още от друг социолог- Шарон Зукин. Той представя автентичността
като "генерираща се, чрез това как културните обекти участват в договарянето
на определени стандарти и ценности, вместо да се проявява като тяхно качество”
(Zukin 2008: 728). Разкривайки конструираността на автентичността на дадена
храна, те насочват вниманието към нещо много важно: към актьорите зад този
процес. Ако се каже, че това е колективът, ще е опростяване на множеството
актьори, участващи във формирането и утвърждаването на дадена храна като
автентична за дадена локална или национална група. По отношение на
кулинарните фестивали, основни двигатели на тяхното случване и на вплитането
на автентичен характер в даден продукт, като троянска луканка, смилянски боб,
куртовска капия и т.н. са както вътрешни, така и външни за групата деятели.
Главно читалищните дейци са инициатори на подобен тип мероприятия, които се
извършват съвместно с общността и подкрепата на местната власт.
Производителите на даден продукт, също могат да бъдат инициатори и

организатори, какъвто е случаят с „Празника на горнооряховския суджук“.
Външни за групата също могат да разпознаят определена храна за характерна за
даден регион и да подпомогнат нейното промотиране. Подобен е случаят с
китайската компания Bright Dairy, която е един от основните организатори на
„Фестивала на киселото мляко – култура и традиции“, който се организира от
четири години в смолянското село Момчиловци. Туристическият сектор също е
един от популяризаторите на този тип мероприятията, но той също играе и важна
роля за изграждане на устойчивата връзка храна-локалност-автентичност.
Конструиране на кулинарно наследство
Фестивалите на храните са своеобразно деклариране на кулинарно
наследство. Автентичността на промотирания продукт се заявява чрез
исторически разказ, който препраща назад във времето и регламентира
изконността на кулинарната практика или конкретна храна и от време оно
съществуващата им връзка с територията и населението. Така честваните храни
се представят като наследство, което местното население има от предходните
поколения - знания и традиции, които те опазват и споделят с посетителите на
фестивалите. Ключовото тук е, че има елемент на признаване, на разпознаване на
нещо като наследство. Което веднага довежда до момента на изключването,
отхвърлянето, забравянето на други практики, техники и технологии от
наративите и практиките по „спомнянето“. Храните, които стават централни за
локалното самосъзнание, могат също да бъдат разглеждани като обвързани с
практиките на конструиране на локално наследство. В този процес на генериране
на гордост и обвързването на определен колектив с традициите по производство и
консумация на определен хранителен продукт двигатели могат да са самата
общност, но също така и определена личност или дори институция.
Конструирането на кулинарно наследството трябва да се мисли като
динамично явление, в което има определени актьори и политики, които
задействат социални, културни и икономически капитали. Именно благодарение
на подобни политики това, което бива разпознавано като локално наследство,
започва да функционира като ресурс за конструиране и легитимиране на
определени локалности и идентичности чрез „местните“ храни. Оценката на нещо
като локално кулинарно наследство задава и претенцията, че групата е
„притежателят” на това наследство; това също е предаване на значимост, на

ценност на конкретни кулинарни традиции (съществуващи или изобретени).
Именно в контекста на натоварване с разбирането за ценност, за наследство, което
произхожда от групата при разбирането на фестивалите, посветени на храните и
храненето актуален би бил френският термин валоризация. Валоризацията в
контекста на наследството означава разпознаването и ръководенето на практики,
които се експлоатират от локални и национални актьори, чрез включването им в
обмена на капитали.4 Тя се базира на „познание за стойност,” което мобилизира
различни практики за въплътяване на това познание (Fonte 2008: 200). Това
означава, че валоризацията е свързана с процеса на оценяването на определени
региони, храни и технологиите като представителни или типични за определен
регион или група. Вследствие на това предаване на ценност следва и тяхното
възпроизводство от някой, разпознат като легитимен авторитет (външен или
вътрешен за групата) като ресурс (Siebert 2008: 224).
Самото даване на стойност, едновременно символична и материална, е
свързано с превръщането на нещо както в ресурс, така и в продукт, който да се
интегрира и използва при стратегиите за развитие на даден културно-исторически
ареал (Andriessen, 2005). Това валоризиране на „локалното”, чрез претенции за
автентично, древно, автохтонно, традиционно в крайна сметка цели наследството
(или това, което се изобретява като такова) да бъде разпознато и признато от
външните за групата (например медии, туристи и конкурентни региони) именно
като такова. Валоризацията на наследството е едновременно основа за гордост у
местните жители, но също така и осъзнат (и търсен) магнит за туристи.
Подобно осмисляне на ценността на наследството като продукт, който да се
представя на „чуждите” от „местните”, все по-често е част от общинските
културни политики. Самата валоризация или оценностяването и приемането на
локалното наследство за значимо, поражда и практики за включването му в
политиките за устойчиво развитие на даден регион. Подобни действия променят
това културно наследство и неговото съществуване. При конструирането на
локални продукти членовете на общността преосмислят традициите си и
променят контекста, в който те съществуват. Употребата на културата и

4

Виж European Commission, Dissemination and Exploitation of Results, достъпно онлайн

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/valorisation/index_en.html (посетено 20.
03. 2015).

традициите като локален местен продукт често довежда до замяна на
традиционните им функции и придаването им на нови пазарни такива.
Оценностяването на кулинарните традиции като наследство е в резултат на
определени местни политики по разпознаване и налагане на определен
хранителен продукт и/или хранителна технология като характерни за региона. Не
всички храни или кулинарни практики, които са ценни за местните, се
разпознават като характеризиращи територията. Не всичко, което е типично за
даден регион, се издига до символ на конкретното място. Добър пример е
родопското село Смилян, в което производството на специфичен сорт боб смилянски фасул - се превръщат в доминантен маркер за региона, независимо от
наличието на други типични храни и продукти. Така само на една определена
храна се дава тази стойност, едновременно символична и материална, която я
превръща в ресурс или продукт, използван при стратегиите за развитие на
конкретния културен и кулинарен ареал.
Изследвайки конструирането на определени храни като локални,
италианският изследовател Мария Фонте вижда, че за издигането на дадена храна
до маркер на определена локалност, е немислимо без сътрудничеството между
различни актьори и институции. С други думи казано - без колективните усилия
на общността. Според Фонте, именно придаването на ценност на дадена храна или
практика стимулира „рефлексивност за локална/местна идентичност” (Fonte
2088: 229). Именно чрез валоризация - предаването на автентичен характер на
дадена храна, се дефинират и подчертават спецификите и уникалността на
местната храна, кулинарна традиция или технология. Всеки кулинарен фестивал
задава собствени маркери за локалност, както и разпространява разкази, които да
потвърждават изконната връзка между продукта, територията и обитаващото я
население. Връзка, която да узаконява, не само кулинарното наследството, но и
неговите наследници.
За успешността на подобни практики от голямо значение е заедността на
така важните „колективни усиля” и целенасочени политики. Решаващ е
ползотворният диалог между институциите, туристическите фирми, частните
предприемачи, носителите, на наследството, гражданското общество, държавните
и частните културни институции. Това се и очертава като условие за възможност
за адекватна употреба на кулинарното културно наследство като ресурс за местно
развитие.

Според издание на френското Министерство на културната комуникация
валоризацията на културното наследството е начин да се „мобилизират ресурси
за неговото опазване” (Bulletin du Département des études et de la prospective 2003).
Така наследството не се третира само като статично, но и като пораждащо нови
практики. За местните власти „това може да бъде начин да се даде „положителен
образ на тяхната територия”, което да спомогне за подобряване на жизнената
среда (пак там). Според френските специалисти, „всеки път, когато наследство
допринася за творческо, образователното или социалното развитие, то придобива
стойност, било тя естетична, познавателна или икономическа такава.
Фестивалите, посветени на храните и напитките са пример за
патримонизацията на аграрни продукти, кулинарни традиции и технологии. Този
тип фестивали налагат местните кулинарни традиции като уникални за
определена локалност и така дефинират

района като притежаващ своя

кулинарна традиция. Мероприятията от фестивалните програми не само
привличат туристи, но също така обслужват целта заявената локална
идентичност да бъде призната, приета и разпозната. Фестивалите са своеобразна
промоция на регионите, в които се случват; на аграрното знание, чиито носители
са местните; на наследените кулинарни традиции, които все още се съхраняват.
Тези събития, честващи местните храни, свързват продукта, технологичното
знание с определена територия (Masona and Paggiarob 2009: 364-383). Те са пример
за валоризация на традициите, и в частност на тези, свързани с производството и
консумация на храна. Към считаните за традиционни храни се добавя стойност едновременно маркер за регионите, но също и се задава възможността те да бъдат
комерсиален продукт. Фестивалите, посветени на храните, се включват в
процесите на формиране на локална идентичност и наследство, чрез
насърчаването на гордостта на местните, че именно те са притежатели и пазители
на нещо ценно.
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Ориентирани ли са българските фермери към иновации при защитата от
неприятели и болести по растенията?
Assoc. Prof.Dr.Minka Anastasova-Chopeva, (IAЕ)
Does Bulgarian farmers oriented to innovations in the protection against the pests
and plant diseases?
ABSTRACT
The pests and plant diseases are the permanent and ubiquitous companion,
inflicting huge damage on the agricultural production. Integrated pest with the use of
alternative methods and approaches has been recognized as a preferred strategy in
carrying about the environment. In light of the CAP measures related to development
"green agriculture", environmentally responsible, the possibilities of non-chemical tools
in the fight against pests have a particular importance.
The aim of the article is to present some results of research on the farmer`s
attitudes towards the

implementation of alternative methods for plant-protection

activity.
Innovations in the field of plant protection have not been studied separately. The
question allows an overview on the attitudes of farmers towards the whole arsenal of
possible alternative methods in the fight against pests and plant diseases. They are
related to the introduction of resistant varieties stimulating the development of
beneficial organisms (entomophaga and superparaziti), application of biological
products created on natural base (plant extracts, essential and vegetable oils, mineraloil emulsions, pheromones, etc. .), agronomic techniques (crop rotations, mixed crops)
and mechanical methods of the weed control.
There are four groups of farmers with varying degrees of orientation towards
innovation in the plant protection. Crucial role for the formation of innovative attitudes
has timely access to the information means presenting innovations in the field of plant
protection, their effects and possibilities for their application.

Keywords: farmers, diseases and pests on plants, alternative methods, innovation,
incentives and disincentives.
Методология и данни
Нагласите към използването на новостите в областта на растителната защита
не са изследвани поотделно за всяка една от тях, а зададеният въпрос позволява да
се придобие обща представа за отношението на фермерите към целия арсенал от
възможни алтернативни методи в борбата с неприятелите, болестите и
вредителите по растенията. Те са свързани с внедряването на устойчиви сортове,
стимулиране развитието на полезни организми (ентомофаги и суперпаразити),
прилагане на биологични препарати, създадени на естествена база (растителни
екстракти, етерични и растителни масла, минерално-маслени емулсии, феромони
и др.), агротехнически (сеитбообръщения, смесени посеви) и механични методи за
борба с плевелите.
Извършено е анкетно проучване сред 333 земеделски производители от цялата
страна. От първоначалната извадка са отпаднали земеделските стопанства, които
отглеждат

само животни.

специализирани

в

Така

са

растениевъдното

останали

314 стопанства,

производство

или

са

със

които

са

смесено

растениевъдно-животновъдно направление. Изследването е извършено от екип на
ИАИ с ръководител проф. д-р Д.Николов със съдействието на НССЗ. В доклада
също така са използвани допълнително някои резултати от друго подобно
изследване, проведено съвместно със Синджента България ЕООД в края на 2015г.
В това проучване е изследвано доколко производителите на слънчоглед и
царевица

използват в борбата с неприятелите и болестите по растенията

алтернативни методи.
Приложен е подходът на Роджърс за типология на ЗС. Обособени са четири групи
фермери с различна степен на ориентация към иновациите при растителната
защита. За формирането на

иновационни нагласи решаваща роля има

своевременният достъп до информационни средства, представящи новостите в
областта на растителната защита, ефектите им и възможностите за тяхното
приложение.
Основните групи ЗС при тази типологизация са следните:
3. Иноватори. Това са тези земеделски стопанства, които твърдо към
момента на
изследването са решили да направят някакво нововъведение в борбата

срещу
болестите и вредителите по растенията, бързо възприемат новостите в
земеделската практика и са склонни да поемат риск при евентуални загуби
от направената инвестиция.
Те са убедени, че с въвеждането на иновациите в своята растителнозащитна
дейност ще постигнат по-високи производствени и финансови резултати и
ще могат да се конкурират успешно на пазара на земеделски продукти;
4. Ранно възприемащи. Това са стопанствата, които по принцип
достатъчно силно осъзнават необходимостта от въвеждането на
иновации в растителната защита, но все още не са взели решение да
пристъпят към неговото осъществяване. Те по-скоро са склонни да
внедрят иновации ако имат такава възможност, отколкото да я
пренебрегнат;
5. Късно възприемащи. Към тази група се причисляват ЗС, които
предпочитат старите традиционни подходи и методи растителна защита.
По-трудно възприемат новите открития на селскостопанската наука и
практика и не проявяват особено голям интерес към тяхното
приложение в своята дейност. Те не отричат напълно иновациите в
борбата с болестите и вредителите по растенията, но е сигурно, че поскоро ще предпочетат да не рискуват и да не внедрят иновация в
земеделската практика;
6. Инертни. Това са ЗС, които са напълно обърнали гръб на иновациите в
областта на растителната защита, нямат никакъв интерес към тях,
склонни са да се придържат към установените традиционни методи.
Една част от тях сигурно не изпитват необходимост от иновационна
промяна, докато друга част осъзнава потребността от въвеждането на
иновативни решения, но по редица причини вероятно най-често поради
липса на съответната информация са индифирентни към този тип
иновации.
Съществува още една група ЗС, тази на колебаещите се, които все още
не са взели окончателно решение дали да използват алтернативни растителнозащитни средства или не. Обхватът на тази група включва ЗС, които имат
балансирано отношение към възможните иновационни промени в дейността

си. Това може да се дължи на факта, че по принцип те не са достатъчно
решителни, за да предприемат съответните мерки за внедряване на
иновациите в областта на растителната защита. От друга страна, е напълно
допустимо те да имат желание и интерес към този тип нововъденията, но по
обективни причини (например липса на достатъчно информация за новостите
в тази област и др. подобни) да не са в състояние да сторят това.
Земеделските стопанства в последната група са разпределени между
групите на иноваторите, ранно-възприемащите, късно-възприемащите и
инертните по следния начин. Възможно най-големият брой положителни
отговори на въпроса „ Ако възнамерявате

да внедрите нови биологични

методи и средства за борба с болестите, вредителите и неприятелите по
растенията във Вашето стопанство кои са причините за това?” е 5. Фермерите,
които са посочили и петте причини като мотивиращи фактори, очевидно са
склонни да направят в бъдеще съответното нововъведение и затова те са
отнесени към групата на иноваторите. На другия полюс тези производители,
които не са отбелязали нито един от възможните мотивиращи фактори, за да
иновират своята растително-защитна дейност, по-скоро няма да извършат
нововъведение. Тези фермери са причислени към групата на инертните
земеделски стопанства. Към групата на ранно възприемащите иновациите са
добавени земеделските производители, които са посочили 4 или 3 възможни
причини, които ги мотивират да използват някои от алтернативните методи
при растително-защитните мероприятия. Тези фермери, които са отбелязали
само 1 или 2 възможни положителни отговори, са включени в групата на
късно-възприемащите растителна.защитни иновации.
Емпиричен подход при изследване на мотивиращите и дeмотивиращите
фактори на иновационната активност на земеделските стопанства
Включените
детерминират

в

в

изследването

голяма

степен

мотивиращи/демотивиращи

желанието/нежеланието

на

фактори

земеделските

производители да прилагат алтернативни методи при растителната защита. Те са
разделени на следните групи:
Мотивиращи фактори:
1) 1) Икономически:


Повече приходи от по-високата пазарна цена на

биологичните земеделски продукти;
2) Финансов:


Очаквани

Евро-субсидии

за

производство

на

екопродукция;
3) Социален:


Производство

на

качествена

и

здравословна

селскостопанска продукция, придобиване на знания за
новостите при растително-защитните мероприятия;
4) Екологичен: По-малко замърсяване на околната среда и опазване на
природата.
Демотивиращи фактори:
1) Производствени:


Получаване на по-ниски добиви;

2) Икономически (финансов):


Реализация на по-малка печалба;

3) Социално-психологичеси:


Консерватизъм, привички към старите методи за борба
с болестите и неприятелите по растеинята

4) Субективни:


Липса на необходимата квалификация и опит за прилагане на
нови растително-защитни технологии.

За

установяване

силата

на

въздействие

на

отделните

мотивиращи/емотивиращи фактори са използвани данни от емпиричното анкетно
проучване се прилага методът

на структурните индекси, за получаването на

които се използва формулата:
n
(4)

Ai = ei / ∑eiх100 %, където:
i=1

Ai - е делът на i- тия фактор, изразен чрез проценти в общата структура на
мотивиращите/демотивиращите фактори;
ei - е броят на лицата посочили i- тия фактор като причина за внедряване на
растително-защитна иновация;
n - брой на мотивиращи/демотивиращите фактори.

i - индекс, с който се изразява поредният номер на демотивиращ фактор.
Чрез приложението на формула (4) са определени кои фактори са с
приоритетно значение при формирането на положително/негативно отношение на
фермерите към алтернативните растително-защитните дейности.
Резултати и изводи
След приложението на подхода на Роджърс за групиране на ЗС според
иновационните им нагласи в областта на растително-защитната дейност са
получени резултати, които могат да се видят на фигура 1.
Фиг. 1. Типология на ЗС според модела на Роджърс (%)

Източник: Собствени изчисления с данни от анкетната карта
Определени са четирите основни групи земеделски стопанства:
иноватори;

ранно

възприемащи;

късно

възприемащи

и

инертни.

В

структурата на ЗС, обособени според модела на Роджърс, преобладават
стопанствата на инертните земеделски производители (38.6%).
Втората по обхват група земеделски производители според модела на Роджърс
е тази на ранно възприемащите растително-защитните иновации, чийто
относителен дял достига почти една четвърт (26.0%).

Това са тези фермери,

които вече са осъзнали необходимостта от въвеждане на разглеждания тип

земеделски иновации, но все още нямат пълна готовност да преминат към това
действие.
С почти същия относителен дял (23.6%) са и земеделските
производители, които принадлежат към групата на иноваторите. Този факт
сам по себе си е достатъчно оптимистичен. Фермерите- иноватори са много
силно мотивирани да внедрят земеделски иновации. Това са земеделски
производители, които дълбоко вярват в предимствата на иновационните
решения в областта на растително-защитната дейност и ще направят всичко
възможно за да ги въведат в своята практика.
Сред факторите, които най-силно мотивират фермерите да въведат в
своята практика иновационно решение, в групата на иноваторите и ранновъзприемащите с почти еднакъв относителен дял е реализацията на повече
приходи от по-високата пазарна цена на биологичните земеделски продукти –
съответно с по 31.5% и 31.7% при двете групи фигура 2.
На второ място по значимост се нарежда факторът „Очаквани Евросубсидии
за производство на екопродукция”, който е тясно свързан с първият фактор.
На следваща позиция, също така с почти изравнени стойности за иноваторите
и ранно възприемащите е социалният фактор, изразен чрез възможността да се
произведе чиста, здравословна земеделска продукция от внедряването на
подходящи алтернативни технологии при растителната защита.
Що се отнася до последния, екологичния фактор, той и за двете групи ЗС
има най-малко значение. Резултатите показват, че вече е налице осъзната
необходимост за немалка част от фермерите да прилагат биопестициди и други
алтернативни системи в борбата с болестите и неприятелите по растенията,
които щадят природните ресурси. В качеството на мотив за внедряването на
земеделска иновация, която ще доведе до по-малко замърсяване на околната
среда, се позовават 21.0% от земеделските производители, включени в групата
на иноваторите и 16.8% в групата на ранно възприемащите иновациите.
Въпреки това екологичният фактор заема последно място спрямо останалите
мотивиращи фактори и може още много да се желае в тази посока с оглед на
това да бъде оценена неговата роля, особено през новия програмен период с т.н
„озеленяване” на земеделското производство залегнало в ПРСР.
Фиг.2 Структура на мотивиращите фактори в групата на иноваторите и
ранно-възприемащите растително-защитните иновации (%)

Източник: Собствени изчисления с данни от анкетната карта
Както беше отбелязано, в структурата на ЗС обособени според модела на
Роджърс преобладават стопанствата на инертните земеделски производители
(38.6%). Това са фермери, за които действието на демотивиращите причини
имат огромна сила и отрицателен ефект върху вземането на решение за
използване на алтернативни методи в борбата с болестите и неприятелите по
растенията. Почти е сигурно, че тази група земеделски производители много
трудно биха променили отношението и формираните си нагласи към новите
възможности, които предлага науката при растителната защита.
Сред факторите, които най-силно демотивират фермерите да въведат в
своята практика иновационно решение, в групата на инертните и късновъзприемащите е получаването на по-ниски добиви 35.7% (фиг.3). На второ
място по значимост се нарежда факторът

„реализирането на по-малка

печалба”, който е тясно свързан с първият фактор. На него се позовават 32.1%
от анкетираните фермери. На следваща позиция са фактори от социалнопсихологическо естество - 19.6%. Те са свързани с привързаност към старите
традиционни методи на растителна защита, тези земеделски производители

проявяват голяма доза консерватизъм и трудно биха приели нововъведения в
борбата с болестите и неприятелите по растенията.
Фиг.3. Структура на демотивиращите фактори при иноваторите и ранно
възприемащите растително-защитните иновации земеделски производители
(%)

Източник: Собствени изчисления с данни от анкетната карта
Що се отнася до последния, субективния фактор, той има най-малко
значение 12.5% от всички анкетирани ЗС са отговорили, че не притежават
необходимите знания и опит, за да преминат към използването на
алтернативни методи при растителната защита.
С най-малко присъствие в общата структура на ЗС по модела на
Розжърс е групата на късно възприемащите иновации в областта на
растително-защитните мероприятия. Техният относителен дял възлиза почти
на 12%. Тази група включва фермерите, които са в много начален етап от
приемането на идеята да променят прилаганите до момента методи на
растителна защита в своето стопанство. Те по-скоро биха се отказали от
внедряването на земеделска иновация в тази насока, отколкото да сторят това,
но все пак не отхвърлят напълно възможността при определи условия да
усъвършенстват своята растително-защитна дейност.

Върху формирането на иновативните групи на Роджърс значимо влияние са
оказали два фактора. Първият се отнася до степента на информираност на
анкетираните лица за съществуващите иновации в областта на растителната
защита, с коефициент на корелация равен на 0.367, което обуславя умерена
зависимост на иновативните групи от този фактор. Колкото по-информирани са
земеделските

производители

за

възможностите

на

растително-защитните

иновации, толкова шансът да попаднат в групата на иноваторите или в групата
на ранно възприемащите иновациите е по-голям. Вторият фактор, който
въздейства в много силна степен върху обособяването на четирите иновативни
групи, е равнището на иновационна активност (стойността на коефициента на
корелация възлиза на 0.896). На практика вариацията в равнището на
иновационната активност обяснява близо 80% от измененията в структурата на
иновативните групи на Роджърс (коефициент на детерминация равен на 0.802).
Различията между групите на Роджърс по отношение на равнището на
иновационна активност и степента на информираност много ясно се открояват на
фигура 4.
Фиг.4. Иновативни групи по модела на Роджърс в зависимост от степента
на информираност и равнището на иновационна активност (коефициенти)

Източник: Собствени изчисления с данни от анкетната карта

Преминавайки от групата на иноваторите към групата на инертните лица
съвсем очевидно равнището на иновационна информираност намалява и то с
много висок темп. От степен на информираност равна на 0.66, тя спада едва на 0.1
сред инертните земеделски производители.
От направения анализ могат да се направят няколко обобщаващи извода:


Според подхода на Роджърс е налице неблагоприятна структура на ЗС
от гледна точка на иновационните им нагласи към алтернативните
методи при растителната защита;



Повече от една трета от земеделските производители са инертни по
отношение на намеренията им да използват нови растително-защитни
практики;



Това означава, че в близко бъдеще ще преобладават досегашните
химични средства като най-сигурен и утвърден подход в справяне с
вредителите по растенията;



Върху формираната структура на ЗС по модела на Роджърс с
първостепенно

значение

е степента

на информираност

относно

възможностите и ефектите от приложението на алтернативните
растително-защитни мероприятия;


Приоритет сред мотивиращите фактори са тези с икономически и
финансов характер. Социалният и екологичният фактор са на по-заден
план;



За да се реализира мотивиращият заряд на земеделските производители,
е необходимо в максимална степен да се отговори на потребностите,
свързани с осигуряването на лесен достъп до информационните и
пазарни канали на иновациите в областта на растителната защита.



Разпределенията на различните видове демотивиращи фактори са
сходни в двете групите земеделски производители (инертни и късно
възприемащи иновациите);



Приоритет сред демотивиращите фактори са тези с производственоикономически

характер

(по-ниски

производствени

резултати

и

съответно по-малък икономически ефект). Социално-психологическите
и субективният фактори са на по-заден план.
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“Social enterpreneurship in rural areas – examples from Bulgaria”
Gavrail Gavrailov, PHD student on sociology in Plovdiv University “Paisii
Hilendarski”, department of Applying and Institutional sociology
Social enterpreneurship is a new think in social life. There are basic theoretical
statements related with the topic. In the rural areas of Bulgaria this new approach to the
economic enterprise is a key factor for success and support for local communities. In
this article briefly are located the main points in the field of study, based on empirical
data from up to date scientific research of this topic in Bulgaria and another five EU
countries. The samples are related with activities in local communities – Gorna Malina
local plebiscite for environment, Devetashko plateau NGO and cultivating mutual
touristic destination between three different municipalities, Kurtovo Konare village
festival related to the natural nutrition and traditional culture, and LocalfoodBG
foundation achieving support for local production of foods and drinks. There is a brief
summary of a case study of art residential in village of Tatarevo, organized by the
Fabric of Ideas in the social campaign “Grandmother residential”. The author was a
participant in this event, where he held interviews with other participants and the crew
of the campaign. In the article is overviewed the attitude of social enterprise, in the
connection with the absence of legislation about this topic in the Bulgarian law system.

At the end is shown the experience of the author as a social enterpreneur in creating two
books for rural tourism in Bulgaria.
Key words:
Social enterpreunership, local community, attitude of social enterprise, social intrapreuner,
social enterprise.
Социалното предприемачество за първи път се споменава в научната литература
през 1977 г. Три години по-късно Бил Драйтън дефинира термина и основава
фондация „Ашока“, която има за цел да създава връзки и отношения между
социалните предприемачи по света. През 1985 г. Питър Дракър въвежда термина
в масова употреба и оттогава му се обръща все по-сериозно внимание в научните
среди и при управленските процеси.
Съвременното разбиране за феномена социално предприемачество се оформя
около представата за по-отговорното отношение на бизнеса и предприемачите към
промените в глобализиращия се свят. Сборът от егоистични подбуди, които стоят
в основата на пазарните отношения според класическите теории, постепенно
отстъпват място на по-хуманни и споделени ценности за мисията на бизнес
организациите

с

оглед

на

все

по-ограничените

природни

ресурси.

Лавинообразната глобална икономическа криза от 2008 г. тотално промени
нагласите и ценностите в обществата по света, което допринася за възхода на този
нов модел на мислене.
В отговор на това обществата и държавите се обръщат по-смело към идеите на
социалното предприемачество. След 2008 г. Европейският съюз търси начини за
преодоляване на последиците от световната икономическа криза и постигане на
устойчив икономически растеж. В стратегията „Европа 2020“ нараства тежестта
на ролята на социалното предприемачество за решаване на общи социалноикономически проблеми. Акцентира се върху нуждата от обща нормативна
регулация и се заделя финансов ресурс за създаване и устойчиво развитие на този
тип дейност. В България все още няма правни норми, които да дефинират
недвусмислено какво е социалното предприемачество. В практиката се очертават
критерии, които трябва да са налице за характеризирането на една дейност като
социално предприемачество:
7. Икономическа дейност, осъществявана по предприемачески начин.
8. Постигане на устойчива социална промяна за уязвима група или
общозначим обществен проблем.

9. Независимост според вътрешно-организационните документи.
10. Решенията

за

развитието

и

дейността

на

бизнеса

се

взимат

демократично с участието на представители на съответната уязвима
група. Спазват се утвърдени правила за прозрачност и отчитане пред
обществото.
11. Печалбата от дейността се реинвестира в самата бизнес инициатива, а
не се разпределя между отделните членове.
Много добър сравнителен анализ на социалните предприятия в световен план в
контекста на разбирането за социално предприемачество през XXI век е направен
в обзорния труд „Social Enterprise – А Global Comparison”. Там са изведени някои
различия в моделите, в зависимост от географските региони и историческите
особености. В страните от Югоизточна Европа е отчетено наследството на
комунистическия период, както и особеностите на годините на преход към
демократична власт и пазарна икономика. За България са изведени някои
характеристики, които определят значимостта на социалните предприятия за
развитието на пазарната икономика и гражданското общество. Основен акцент в
разбирането за социалното предприемачество в страната е поставен върху
уязвими обществени групи и предприятия, които подпомагат хора и групи в риск
от социално изключване. Подобно разбиране е ограничено и половинчато и
предстои да бъде разширено, с оглед и въвеждането на нормативна уредба за
регулиране на дейността „социално предприемачество“.
По време на научна конференция за социално предприемачество в България,
проведена в края на месец септември 2016 г. в Аграрния университет в Пловдив,
бяха представени доклади за резултатите от международен научен проект,
изследващ темата в шест европейски страни, членки на ЕС. Беше направен
сравнителен анализ на разбирането за този тип дейност в обществата, на базата на
теоретичните постановки за социален капитал и усещането за съпричастност към
проблемите на местните общности, с фокус върху селските райони на страната.
Бяха представени съвременното състояние, потенциалът и предизвикателствата
пред социалното предприемачество в България, с оглед липсата на правна рамка
в законодателството ни. Бяха представени добри практики от страната и
анализирани възможностите за създаване на инструментариум за обучения на

младежи, които биха искали да се реализират като социални предприемачи в
селските райони на страната.
Пример за социално предприемачество и отговорност към традициите и
устойчивото развитие на местните общности се наблюдава във философията на
световното движение Slow food. То е основано в Бра (Италия) през 1989 г. с цел да
запази регионалните гастрономически традиции, да насърчи отглеждането на
местни сортове земеделски култури, лозя, породи домашни животни, опазване на
разнообразието от диви и селектирани стари сортове и породи, устойчиво
производство на храни, улов на риба и запазване на традиционни методи за
приготвяне и съхранение на храната. Една от основните идеи на организацията е,
че всеки трябва да има достъп до хубава, чиста и справедливо произведена храна.
Според философията на Slow Food потребителят изпълнява много важна социална
роля. Той е партньор, съпроизводител на фермера, защото със своя осъзнат избор
на храни, произведени по устойчив начин, той стимулира това производство и
допринася

за

съхраняването

на

хранителното

разнообразие

в

света.

Организацията развива академична дейност в основан от нея Университет по
гастрономически науки в Поленцо, Италия. Slow Food има над 100 хил. членове по
целия свят и повече от 1 млн. последователи, които подпомагат дейността ѝ.
Движението Slow Food използва два основни механизма за стимулиране на
социалното предприемачество сред местните общности по света: президиуми
(Presidia) и пазари „Плодовете на земята“ (Earth Markets). Президиумите са малки
проекти на Slow Food в подкрепа на традиционно произведени храни, местни
породи и сортове, които са застрашени от изчезване, но все още са запазили своя
икономически потенциал и биха могли да се утвърдят като устойчив поминък на
свързаната с тях местна общност. В България има вече шест такива проекта за
съхраняването

на

смилянския

фасул,

зеленото

сирене

от

Черни

Вит,

каракачанската овца, нафпавок-меурче от Горно Драглище, Източнобалканската
свиня и куртовския розов домат. Всеки един от тези проекти има важна социална
роля – от подкрепа на производителите на смилянски фасул в борбата им с
нелоялната

конкуренция,

през

запазването

на

генетичните

ресурси

от

каракачански овце, Източнобалкански свине и куртовски розов домат до
обособяване и диверсификация на туристическия продукт чрез популяризиране
на зеленото сирене и нафпавока.

Пазарите „Плодовете на земята“ са инструмент за реализиране на продукцията на
местно ниво като се съкращават разходите за транспорт и се намалява
въглеродният отпечатък на храната. През 2004 г. е създаден клон на
организацията в България, който има водеща роля и в дейността на движението
на Балканския полуостров. Веднъж на две години се организират регионални
срещи на местни производители - Terra Madre Balkans.
В България има поредица от събития, свързани с философията на движението
Slow food. С дълга история е „Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и
занаяти“ в село Куртово Конаре, който се провежда за първи път през 2009 г. В
началото инициативата е на селското читалище „Любен Каравелов 1897″ и в
частност на секретаря на организацията Емилия Шушарова. Идеята получава
подкрепа от платформата „Агора“, а през следващите години се организира и с
помощта на община Стамболийски и местни спонсори. Има организационен
комитет, който следи за правилното използване на финансите и цялостното
провеждане. До 2016 г. са проведени осем издания, винаги във втория уикенд на
септември месец. Събитието се радва на широк обществен интерес и се отразява
видимо, както върху сплотеността на местната общност, така и върху
култивирането на предприемачески дух и осъзнаване на икономическия
потенциал на местните производства и традиции. Куртово Конаре може да се
похвали със стари местни сортове плодове и зеленчуци. Освен розовия домат и
куртовската капия, тук хората отглеждат праскови „Червена куртовка“ и ябълки
„Куртовка“. Селото е било известно със земеделието си още в края на XIX век. През
1894 г. в мелницата на Александър Димитров е смлян първият килограм червен
пипер в България. Две години по-късно в селото са отгледани първите ранни
домати в България, пренесени от Цариград пак от Александър Димитров.
Наскоро в една от градините на селото е бил открит и местен сорт фасул, наричан
от ботаниците „Лунен боб“. В Куртово Конаре го наричат „Попски фасул“. За
разлика от смилянския фасул, зърната на този са плоски, но при варене набъбват
двойно и имат отличен маслен вкус. Традиционният начин на земеделие се
предава през поколенията. Всяка година се събира семе от най-едрите и узрели
домати, капии и други зеленчуци, за да може на следващата година да се засеят
отново.

Благодарение на Slow Food, през 2014 г. местният розов домат, ябълката „Куртовка”,
и куртовската капия са вписани в Световната съкровищница на вкусовете.
„Куртовската капия“ е признат сорт, който води началото си от хибридизацията на
донесени от Централна Европа сортове пипер и такива, отглеждани от местните
стопани в началото на 20 век. Поради отличните си вкусови качества куртовската
капия е и основа за много богата селекционна дейност. Като резултат от всички
тези усилия на местната общност, традиционните за селото сортове и начин на
отглеждане се предават в колективната памет. Въпреки че в селото се произвежда
специфична местна лютеница, отделните домакини запазва разнообразието от
рецепти и съставки, съобразени с техния вкус и този на техните клиенти. Всяка
година по време на фестивала се провежда конкурс за най-добра лютеница.

Съвместните усилия на производителите постепенно водят до записване на
рецептите, както и до изработване на общ дизайн на етикетите, както и цялостен
маркетинг. През последната година предприемаческите нагласи се засилват във
връзка с усилията на производителите за регистриране на куртовския розов домат
като продукт със защитено наименование за произход. Очаква се, че този знак за

качество ще стимулира стопаните да запазят и развиват производството на
местния сорт розов домат.
По подобен начин стоят нещата и с друг емблематичен кулинарен символ, част от
световната съкровищница на вкусовете на Slow food – смилянският фасул.
Кулинарният фестивал в село Смилян, посветен на местния фасул е проведен за
първи път през 2003 г. Той се организира винаги в края на земеделския цикъл за
отглеждане на културата, обикновено в края на месец ноември. Поради
съображения, свързани с популяризиране на туризма, през 2016 г. за първи път
фестивалът се провежда в края на месец октомври. Паралелно с кулинарното
събитие, през последните няколко години се организира и фермерски пазар, на
който се предлагат традиционни местни храни и сувенири. Той е организиран по
инициатива на местното туристическо сдружение, което обединява операторите в
туризма от селата по долината на Горна Арда – Смилян, Могилица и Арда.
Събитието допринася изключително много за съхраняването на местните
кулинарни традиции, преоценка на потенциала за развитие, свързан с местните
ресурси и създаване на регионален дух. През 2004 г. сред местните хора в Смилян е
проведена анкета, в която те са помолени до посочат трите най-характерни за
селото неща. След обработка на анкетните карти , се извеждат следните три неща часовниковата кула в селото, традицията на отглеждане на Смилянски фасул, и
умението на жените от селото да изработват и украсяват с везба традиционни
родопски терлици. Затова и експозицията в етнографската сбирка при
читалището "Проф. д.р. Асен Златаров 1927 е с тематични фокуси "Смилянският
фасул и традиционни родопски терлици".
Много интересен е примерът от района на Габрово. През есента на 2014 г. там
стартира инициативата Селски МОЛ. В нея участват местни производители на
мед, мляко и млечни продукти, пестил, хляб, натурална козметика, плодове и
зеленчуци. Дейността ѝ има основен фокус да възражда позабравени традиции и
кулинарни тайни. Типичен пример е „пестила“ или още познат като габровски
шоколад, който се приготвя от рядък местен сорт сини сливи – караджейки. В
миналото пестилът бил ценна стока на местните пазари. В Габрово към 2014 г. бил
останал само един производител на пестил, който търгувал с него и поддържал
традицията чрез собствени градини със стари сортове сини сливи. Постепенно
чрез общата инициатива, интересът към този продукт се възродил. Селски МОЛ е

успешен пример за гражданска активност при развитието на малките селски
общности покрай общинския център Габрово.

И ако примерите за социално предприемачество на село, свързани с местните
кулинарни традиции са част от естествените процеси за съхраняване на
културната идентичност на общностите, то съществуват и примери за гражданска
активност, които са насочени към съхраняване на природните дадености.
Емблематичен е казусът с община Горна Малина, която благодарение на него вече
се определя от местните хора като първата „зелена“ община в страната.
През 2010 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството дава
разрешение за проучване и търсене на земни богатства на две строителни фирми в
района между две села на община Горна Малина, в съседство с къщите на хората.
Поредица от събития показват незачитане на законодателството на страната и
правилата на общинската администрация. В крайна сметка след засилен
обществен натиск и липса на разбиране от страна на държавните институции се
стига до инициатива за предизвикване на местен референдум. Създаден е
инициативен комитет, който активно провежда информационна кампания сред
жителите на общината. На 25 юни 2011 г. с огромно мнозинство жителите на
общината казват „не“ на възможността за добив на земни богатства на
територията на община Горна Малина. Въпреки това административната
процедура по концесията продължава във времето и едва през 2014 г. Върховният
административен съд се произнася окончателно с решение за отнемане на
разрешението за концесия за проучване. Като резултат от това община Горна
Малина се развива успешно в посока създаване на успешен модел за селски и еко

туризъм. Селата от общината са разположени в близост до София, но предлагат
изключително чист въздух, запазена природа и много интересни атракции. В
някои от тези села има запазени къщи с характерна архитектура, които са били
декор и за филмови продукции. През 2015 г. в село Негушево, което е било пряко
застрашено от добива на земни богатства, е издигнат първия по рода си паметник
на пряката демокрация. Монументът „Референдум“ изобразява каменно дърво,
израснало сред камъните на традиционен български дувар – символ на
кръговрата на природата и растежа. Проектът и изпълнението на монумента са на
художника Михаил Танев. Той е сред активните членове на гражданската
инициатива, която запазва зеления облик на общината. През 2016 г., в края на
юни месец, бяха чествани пет години от успешния референдум с поредица от
събития в селата Негушево, Байлово, Осойца и Горна Малина.

Активната гражданска позиция и подкрепата от страна на местните власти срещу
незаконосъобразните действия на държавни органи и концесионери, която
преминава и през активността на пряката демокрация под формата на местен
референдум

е

чудесен

пример

за

взаимната

връзка

между

социалното

предприемачество и гражданската активност на цялата местна общност.
Резултатите от това се виждат днес, когато общината вече е тръгнала по устойчив
път на развитие в посока създаване на селски туризъм, възможности за

инвестиции в леката промишленост и зелените технологии, както и за
съхраняване на традиционните местни ритуали и обичаи, които успешно се
мултиплицират и в съвременни форми на изкуство, като например събитието
„Биенале Малинале“.
Подобен екологичен проблем се оформя с мраморна кариера над село Куртово
Конаре, която се намира в защитена територия „Бесапарски ридове“ и добива на
инертни материали от нея пряко засяга жителите и екологичното равновесие в
Куртово Конаре. Застрашени са традиционни аграрни и гастрономически
практики, които са в основата на местния поминък. Жителите на селото вече
реагират с протестни акции, организирани от местната общност и читалищното
настоятелство. Опитът, който те имат в организирането на културни събития, се
оказва полезен и в тази гражданска активност, от която зависи до голяма степен и
бъдещето на културния модел на селото.
През 2016 г. стартира Проект „LocalFood.bg – мрежа за местни храни”, който
подпомага стартиращи бизнеси в областта на земеделието и храните в България.
Проектът има за цел и да запознае медиите и институциите с нуждите на малките
бизнеси в областта на храните и земеделието и техния голям потенциал. В
основата му е заложена разработка на сайта www.localfood.bg. Чрез него
заинтересованите граждани могат да разработват идеите си до работещ бизнес
модел, да ползват полезни инструменти и ресурси, да бъдат в ефективна връзка с
експертите. В екипа участват специалисти с опит, които консултират и обучават
бенефициентите на правна, производствена, комуникационна и маркетингова
тематика.

Планирано

е

да

се

подпомогне

старта

на

поне

50

микро

предприемачества чрез отворена за всеки база от ресурси и помощни инструменти
- 5 лесноприложими ръководства за стартиращи бизнеси, комуникационна
платформа за споделяне на бизнес идеи и консултации от експерти по дизайн и
оформяне на етикети според изискванията. Тази инициатива е чудесен пример за
създаване на нагласи за социално предприемачество и развитие на функцията на
вътрешния социален предприемач в местните общности.
Уникален пример за дейността на вътрешен социален предприемач е случая с Ива
Таралежкова и влиянието ѝ в района на Деветашкото плато. Тя е председател на
управителния съвет на Сдружение „Деветашко Плато” - неправителствена
организация, работеща от 2008 г., чиято цел е оживяването, развитието и
популяризирането на Деветашкото плато. Инициативата обединява жителите на

десет села, разположени на територията му. Основните дейности на сдружението
са насочени към опазване и развиване на ресурсите на региона, повишаване на
уменията на местните хора за управление на природните дадености и превръщане
на платото в атрактивно място за туризъм, отдих и обучение. В него членуват над
140 човека, сплотени от желанието да бъдат полезни за подобряване на живота и
условията за туризъм в района. За периода на функциониране на сдружението
туристите в региона са се увеличили над дванадесет пъти. Това се измерва според
количеството продадени билети на един от емблематичните туристически обекти
в района – еко пътеката на Крушунските водопади. През 2008 г. там са продадени
около 20 000 билета, а през 2014 г. те са вече 250 000. В края на 2015 г. на еко
пътеката се случва трагичен инцидент, при който има загинали туристи. Половин
година по-късно еко пътеката е пусната отново за експлоатация. Местните хора
дейно участват в укрепителните и ремонтни дейности по трасето. Като резултат от
техните усилия в последните години може да се посочи примерът от село
Кърпачево, където възрастните хора преди години нямало с кого да си поговорят,
а сега им

било омръзнало да упътват туристите. Друга интересна новост е

бързият интернет, който захранва селата на платото и как това е накарало трудно
подвижни възрастни хора да се учат да общуват в скайп помежду си. Изводите от
последните години са два – местната общност сама поискала да се роди
сдружението „Деветашко плато“, което събудило целия регион, а допитването за
всеки конкретен казус до членовете на сдружението забавя процесите и взимането
на решения, но като цяло ги прави много по-устойчиви. В крайна сметка
обединението от десет села е на територията на три отделни общини, два отделни
окръга и два европейски региона за планиране. Макар че административно
платото е доста разпокъсано, съвместните усилия като цялостна общност

на

жителите, свързани с него е вдъхновяващ пример за подобни територии със
запазена природа в селските региони на страната.

Личният ми принос по темата е свързан с моето участие като резидент в арт
резиденция „Отключи сцената“ в село Татарево, община Първомай, в периода 1623 септември 2016 г. Събитието стартира през пролетта на 2015 г. по инициатива
на Наско Атанасов, подкрепено от фондация Creative vision, в партньорство с
кампанията на „Фабрика за идеи“ за социално предприемачество на село
„Резиденция Баба“. В рамките на събитието направих поредица от интервюта с
организатори и участници в резиденцията, като се опитах да изследвам
мотивацията им за участие, както и да откроя нагласите на социалния
предприемач. Основната идея на кампанията „Отключи сцената“ е да се
възстанови театралният салон на читалище „Народна просвета“ в Татарево,
както и да се направи музейна сбирка от намерените по време на почистването
предмети в сградата му. По време на резиденцията бяха извършени няколко
основни дейности, които бяха планирани предварително в условията за участие и
подбор на резидентите. Първите два дни приготвяхме домашна лютеница. От
третия до седмия ден включително, всяка вечер организирахме безплатна
публична прожекция на пълнометражен български игрален филм на площада
пред читалището или вътре в залата му в зависимост от климатичните условия.
Направихме общо пет прожекции. През всички дни от резиденцията отделяхме по
няколко часа за почистване и подготовка на помещението, което бе предназначено
за музейна сбирка. Направихме символично откриване на музейната сбирка в
последния ден на резиденцията ни, когато имаше гости от селото и съседните

градове. Участвахме и в заснемането на документален филм за събитието, както и
в две телевизионни интервюта за местна и национална медия. От проведените
интервюта се очертаха няколко основни извода за мотивацията на участниците.
Като цяло те са водени от своите алтруистични подбуди да бъдат част от една
кампания, която подкрепя местната общност и съхранява и възстановява
характерни за селото културни практики. Безценна помощ в това отношение беше
участието на представители на семейството на Наско Атанасов, и най-вече
неговата баба Петя Атанасова, която беше наш ментор в повечето дейности. Ние
бяхме настанени в тяхната селска къща и бяхме част от семейния им живот в
рамките на една седмица. През това време натрупахме ценни сведения и
практически опит за много дейности, характерни за тяхното ежедневие.
Ролята на Наско Атанасов като социален предприемач е ключова за успеха на
целия проект. Той планира да продължи акцията и през следващата година, като
има желание да представи заснетия документален филм на международни
филмови фестивали (например на „Берлинале“ в Берлин). Предвиждам да
продължа моето проучване на терен в Татарево и през следващата година, така че
то да придобие панелен характер, за да мога да задълбоча впечатленията си и да
затвърдя изводите, както и да направя интервюта и с хора от местната общност,
които не са пряко свързани с организацията на кампанията. Планирам да напиша
подробен научен доклад по темата, който да бъде свързан и с темата на
дисертационния ми труд за социалното предприемачество в Родопите.
Социалното предприемачество на село в България е интересна и динамична тема.
В моя скромен опит като организатор на две рекламни кампании за подготовка и
създаване на книги за селски туризъм за страната, в които съм и съавтор, успях да
натрупам много преки впечатления за механизма на създаване и съхраняване на
този нов модел на мислене за подкрепа на местните общности в селска среда.
Туризмът е една възможна алтернатива за възстановяване на някои от нашите
села, а в него фокусът върху печалбата се комбинира с ефекта от подкрепа и
финансови стимули за голяма част от местните хора и видовете икономически
активности на село. В нашият екип ние се бяхме фокусирали преди всичко върху
промяната на нагласите на младите българи към селския начин на живот, а
стремежът за печалби бяхме оставили на заден план, с надежда да покрием преди
всичко нашите разходи. По този начин аз и моите съавтори Анна Пелова и
Михаил Михов се вписваме в базовата представа за социален предприемач.

Разказахме за нови модели на активност на село (например Селски МОЛ и
„зелени мигранти“), въведохме и нов термин за „доброволчески туризъм“, който
пък се вписва в концепцията за променените ценности и нагласите на социалните
предприемачи.

Структурата на този модел на мислене се развива и ние ще го проследим в
следващите ни проекти, които ще бъдат насочени към проследяване на
динамиката в развитието на новите туристически региони на страната, в
контекста на представата за социално предприемачество и активиране на местни
общности и групи за запазване на традиционни културни и гастрономически
практики.
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SERBIAN AND BULGARIAN VILLAGE ON BALKAN MOUNTAINS
AS A TOURIST DEVELOPMENT POTENTIAL

Abstract
Tourism based on cultural values, under the auspices of ecotourism is a concept of tourist
offer that will get a real momentum and discover its incredible potential in the future,
considering each rural landscape abounds in unique natural and cultural characteristics. In the
case of Serbia, marked the difference level of development, and therefore tourism in its eastern
and western part. The premises of Eastern Serbia, in this regard are lagging behind compared
to its western part. On the other hand, in terms of quality of natural and created number of
significant values, said two parts of Serbia are no different to that extent. The reasons for this
apparent lower level of standards in Eastern Serbia can be sought and found in her peripheral
position in relation to the main traffic routes from the north to the south of the country, but also
in the Border historically disadvantaged position with respect to Bulgaria.
Balkan mountain at the border of two countries is geographically, but also politically, has
been long period an iron curtain and the limiting factor of development east of the country. In
recent decades, the turn of the century, political boundaries give way, and with the right to be
thinking about a global view of the development of certain areas in every sense, even in the field
of rural tourism, at local, wider - regional, as well as on international level. Interestingly, when it
comes to the possible development of rural areas, to explore the characteristics of the villages in
Balkan mountain, or compare them with the experience and qualities of the Bulgarian space,
since the Balkan mountain to be regarded as a whole, as a region of outstanding natural value
and potential.
Tourism as a generator of development, would on the other hand, improve the modern
socio - economic status of the population living in this area. Certain estimates of the economic
aspects of development of different forms of tourism on Balkan mountain indicate huge
capacities that this region possesses. The development of tourism in this area would contribute
to a more comprehensive integration of rural settlements in modern trends of society, which
would have a positive impact on improving the economic situation of individual households.

Development of cultural tourism would mean investing in cultural resources,
primarily in the people who live there and who are the bearers of development, its
human infrastructure. People and the local population, the main brand of a room
because the bearers of spiritual culture embodied in the culture of everyday life.
Spontaneity, mutual cooperation, and unencumbered by borders and interweaving of
different forms of tourism, creating an overall picture of a striking landscape,
acceptable and attractive for visitors.
Key words: Old Mountain (Balkan), Serbian and Bulgarian villages, borderlands, diversity,
tourism, development potential.
INVESTIGATED AREA, SPATIAL ORGANIZATION OF THE NETWORK OF
SETTLEMENTS AND POPULATION
Area affected by the research extends from the border crossing "Vrška čuka" near
Zaječar, where the starting slopes of Old Mountain (Balkan)

in the north to the

southern end of its part in Serbia, near Visočka Ržana, (where the mountain range,
which is called in Bulgaria "Balkan", provides from the border to the east to the Black
sea) or to "Petrohanski" saddle (walk) along the way Berkovica - Sofia in Bulgaria.
The studied area is located in the main ring roads following cities: Belogradchik,
Montana, Berkovica, Godech (Bulgaria), Dimitrovgrad, Pirot, Knjaževac, Zaječar
(Serbia). Research was carried movement of connecting local roads, diverting from the
main roads, which connect a series of rural settlements in both states, to the furthest
below the mountain range (the state border).
Analyzed area on the Serbian side, belongs to the municipalities of Zaječar,
Knjaževac, Pirot and Dimitrovgrad. On Bulgaria's side, these are the regions major
cities of north-western areas of the country, Vidin and Montana, and part of the wider
region of Sofia. It can be seen irrational spatial organization of the network of
settlements in the analyzed area in both countries. In Serbia, only the municipal centers
have the status of major agglomerations, while in Bulgaria regions mentioned centers,
administrative relieved existence of small municipal seats: Belogradchik (in the region of
Vidin) Chiprovica and Berkovica (in the region of Montana) and Godech (in the larger
area of Sofia).
In a hierarchy of the village, there is an evident lack of local secondary centers,
although they can be identified at set public functions in the villages - small towns
Minićevo and Kalna in Serbia, and Rakovica, Chuprene, Donji Lom and Georgi

Damjanovo in Bulgaria. All other settlements in the study area regions of Old Mountine
are villages with primary or elementary public facilities.
In this paper, population, natural and anthropogenic factors, as important factors
predispose certain area for tourism development have noted at the global level, the
commonplace and the most important determinants of space (since the theme: villages of
two state in urban - morphological and environmental terms), hire it will be indicate the
basic characteristics of the observed area.
Demographic trends, particularly since 1961 are very unfavorable in the monitored
areas: a large population decline, negative natural growth, consequently, but also
expressed migration to larger centers - unfavorable age structure of the population.
Although these are general trends are particularly pronounced in remote mountainous
regions of municipalities which belong to the area, where most rural settlements at the
stage of demographic decay. (Regions, districts and municipalites in the Republic of
Bulgaria, the National Statistics Institute, 2014.) For example, in Serbia, in the
municipality of Knjaževac, 86 settlements, only one village has the status of the city, and
it is concentrated 52.1% of the population . In the hilly - mountainous settlements lives
34,4% and in mountainous 9.5% of total population of the municipality. (Sibinović,
Martinović, 2010)
A special feature in demographic terms is the fact that the Old Mountine mutually
settled by natives known as Timočani or Torlaci, which are not rarely a relative. (Cvijić,
1922) Villages in which they live and which are located in different countries, despite
similar natural conditions for development, they do not have a similar organization and
visual identity. Although decades prevented that have contacts with each other, a
common mentality and features can be a link in the development of various forms of
cooperation. An example of this, is a long-standing event "Convocation on Kadibogaz",
which is of great significance, among others, meet local people on both sides of the
border, the fair of consumer goods, cultural - artistic events and the opportunity to meet
the local authorities of the two countries. Mitting usually takes 2 to 3 days. About him
regularly report from the local and regional media. (Krstić, 2011)
In rural areas of both countries in the area of Old Mountine, suspended in a
demographic sense, can be separated: 1) pseudo - urban areas (catchment), with the
settlement on the outskirts of major centers, 2) relatively stable population, rural areas
in low-lying parts of the territory, 3) demographic "bad" hilly - mountainous rural

areas which correspond to the area of depopulation and 4) depopulation mountainous
areas.
As one of the elements essential for the procedure to designate the specific area of
tourism (Tourism Law, Serbia, 2009), taking the population factor of development. For
a rural area of Old Mountine not be said (due to the constant decrease of the population
in the villages), that in this regard qualified for tourism development, but viewed
through the overall context (especially if we include natural and partly anthropogenic
factor), it can find enough logic justification for the attempt to restore this area by rural
tourism development.

NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS FOR ANALYSIS OF TOURISM
POTENTIAL
Tourism based on cultural values, under the auspices of ecotourism is a concept of
tourist offer, will get a real momentum and discover their untapped potential in the
future, since each rural landscape abounds in unique natural and cultural
characteristics. In the case of Serbia, the pronounced differences in levels of
development, and therefore tourism in its eastern and western part. The areas of
Eastern Serbia, in this regard are lagging behind compared to its western part. On the
other hand, in terms of quality of natural and number of created significant values, said
two parts of Serbia are not so different in expressing their custom. The reasons for this
apparent lower level of standards in Eastern Serbia can be sought and found in her
peripheral position in relation to the main traffic routes from the north to the south of
the country, but also in the historically disadvantaged border position in relation to
Bulgaria.
Tourism as a generator of development, to improve the contemporary socio economic status of the population living in this area. Certain estimates of the economic
aspects of development of different forms of tourism on Old mountine indicate huge
capacities that this region possesses. (Milijić, et. Al., 2009) The development of tourism
in this area would contribute to a more comprehensive integration of rural settlements
in modern trends of society, which would return a positive impact on improving the
economic situation of local households.
The Main Spatium Plan of the Republic of Serbia is defined area of Old Mountine
as high mountainous tourist region the highest degree awarded to her international and

national ranking in the categorization of the planned mountain areas, and in the second
place in the group of priorities among new tourist products after the Danube.
In the context of the enormous potential of the natural characteristics of the
observed area, it unfortunately finds the very existence of the winter ski tourism near
the town of Berkovica in Bulgaria or the start of more organized placement of the same
type of tourism in the area of Babin Zub - Jabučko Ravnište in Serbia. All other space,
for now almost unorganized, provides opportunities for the development of various
types of winter and summer tourism.
The anthropogenic sense, it is important to point out first of all the network of
indigenous rural settlements that with certain morphological differences caused by
different topography of the terrain, historically formed on both sides of Old Mountine.
It is a compact and half compact settlements, with the difference in their level of
organization.
In public and private forms, there is also older and newer, and rural and urban
settlements architecture, with more or less aesthetic value. They are not rare cases a
higher concentration of relatively preserved traditional architecture, country-house
(Village Gostuša, Topli Do, Balta Berilovac, Dojkinci on the Serbian side, and Kirjajevo,
Stakevci, Gornji Lom, on Bulgarian side of mountine). On the study area, as an element
of cultural heritage, in addition to housing, are very expressive an economic structures,
which with diversity of its functions, especially in its manifestation, which is not rare are
special regional and traditional, an essential witness of production and work processes
in the country, or old customs.
In terms of tourism programs in the villages are not provided a special
accommodation facilities. Tourist developments existing only in the cities. There are few
examples of attempts at reconstruction and upgrading of the rural garden, or the
content contained therein in order to develop rural tourism and offer accommodation
and overnight.
In addition to the traditional rural architecture of buildings as well as cultural
goods that can be considered in the development of tourism, and allocate objects complexes of religious architecture. In Serbia, in the study area, the most significant
monuments of culture (in addition to a number of other objects less importance)
Monasteries: St. George in Temska near Pirot (11th century), St. Trinity in Gornja
Kamenica near Knjaževac (15th century) and Suvodol near Minićevo (13th century), or
the Virgin Church in Donja Kamenica near Knjaževac (14th century). In Bulgaria, the

most important monasteries on analyzed area are: St. Trinity near the village Rakovica
(10-11th century), St. Ivan Rilski at Chiprovica (10th century), St. John the Baptist
(Lopušanski man.) near Montana, St. Cyril and Methodius (Klisurski man.), near
Berkovica (13th century), and a number of monasteries around Godech, in the southern
part of the study area, in the northeast of the border crossing Gradina, near
Dimitrovgrad.
COMPARISON OF CHARACTERISTICS OF SERBIAN AND BULGARIAN
VILLAGES IN OLD (BALKAN) MOUNTINE
Socio - political conditions define the different frameworks of development of rural
settlements on both sides of Old Mountine. Although very similar in terms of natural
and geomorphological characteristics, these places are possessed various aspects of
development in Serbia and Bulgaria. There are many similarities but also important
differences at the village on the eastern slopes of Old Mountine in Bulgaria (along the
border with Serbia), and the villages on the western slopes of Old Mountine in Serbia
(along the border with Bulgaria).
In terms of density agglomerations in the network of settlements in Bulgaria is
observed a small number of the village (up to ten) in the municipal district, while in
Serbia a large number, often over thirty. (Simonović, 1970) This can be partly explained
by pronounced need for individuality among the Serbian population, where the former
existence of a family community (as an important factor of social organization of the
population) and custom separation by establishing new and younger members of the
household, as a rule, on a new suitable space, generated by the creation of the nucleus of
the future of the village. On the other hand, the spirit of collectivism and social
conditions, conditional on the retention of the Bulgarian population in concentrated
communities.
If we look at the transport infrastructure in Bulgaria is standard solid traffic
accessibility in urban and rural settlements, while in Serbia uneven, and depending of
the compartment in which the villages are located. Wide paved roads width of 6 to 7 m.
are typical of the routes in the Bulgarian regions. The quality of asphalt base is not
always in good condition, but this is compensated by the traffic comfort. In Serbia, the
transport accessibility of rural settlements uneven. In the hilly terrain regional roads to
the village is width of 5 to 6 meters, while in the hilly and mountainous areas usually
existing wide paved asphalt or makadam roads small diameters (up to 3 meters).

From the point of view of the degree of urbanization of the village, in Old
Mountine on the Bulgarian side, village and their centers are more pronounced
urbanized and lendscapes are less cultured. In Serbia, the poor expressed urbanization
of rural settlements and their centers and insufficient regulation of the landscape. In
rural areas the socialist period in Bulgaria was included industrialization, urbanization
and improvement of natural and constructed landscapes of villages, causing the
expansion zone regulated part of the settlement, so that today have significant elements
of urbanity. In Serbia, the rural areas are treated as part of the past and backwardness,
as the areas of which should be taken, and at them in terms of standard of living a little
to invest. In addition to the cooperative buildings are rarely constructed, reconstructed
or rebuilt other facilities.
All settlements on both sides of the mountain, are the genesis of spontaneously
formed and compact structures, but in Bulgaria during the time in whole or in part
regulated, while in Serbia it happened only with the individual, and only partially.
Urban regulation of settlements in Bulgaria, occurred mainly as a result of "socialist
collectivization." (Kojic, 1950) As a rule, the greatest importance was given to the
content on the main routes. The main dwelling area urbanized locating extensions market or larger plateau, around which were placed administrativen, educational cultural and commercial service facilities. The second level of regulation represented a
wide tracing town and village roads on which were placed the tipical residential building
for officers and non-agricultural population. Only partial control of some rural
settlements in Serbia (secondary centers, primary administration) (Simonovic, 1970),
resulting in a distinctive type of compaction Timok tipe of villages. This villages in its
incidence wear characteristics of the pre-industrial period.
If it considers the effects of the socialist social order on the development and
content of the planned settlement arrangement of rural settlements in Serbia and
Bulgaria possessed some differences because of the development of socialism led to
different directions. A specific form of socialism, which was formed in Yugoslavia, was a
consequence of Informbiro Resolution (politics) 1948. But in addition to ideological political passing, the basis of building a socialist society in both countries, based on
methodological principles similar to the Soviet model. Typical content of rural centers in
Bulgaria is "Reading room" ("Čitalište"), while it is in Serbia "Community house"
("Zadružni dom") (in both cases the objects, which must include, among other elements
- the contents of culture in the broadest sense). The general heading of Serbian and

Bulgarian villages consisted of both facilities for culture to the fullest extent, which are
massively built after World War II. As the building with a specific function, were
achievement of socialism and their role was backbone of future socio - cultural
development of the village. They were built in both cases on the basis of model projects,
and their capacity is dependent on the size of settlements for which they are planned.

Picture 1 - The center of village Rakovica (Bulgaria) with "Reading room" - "Čitalište"
and admistration - "Kmetstvo" (left), and the center of the village Donja Kamenica
(Serbia) with the Church (14th century), City Office and the Cooperative house (right)
Municipal development of rural centers and whole settlements is developed in
Bulgaria than in Serbia. In the Bulgarian villages on Old Mountine, the emphasis in this
area is to protect the environment (modernization mode of collection and disposal of
garbage, as well as worries about further decomposition of harmful substances), which
can be seen in two aspects. The first is relatively recent, and thus the construction of
more modern centers and municipal infrastructure, and other obligations and guidelines
in terms of environmental protection, that are imposed by the European Union Bulgaria
as a member state. Serbia is considerably less represented municipal development
centers and rural settlements (except for some secondary centers). The problems are
reflected in the lack of urban infrastructure (water supply, sewerage, electrification ...)
but to a large extent, and in insufficiently regulated river flows through the village and
in the absence of regular, regulated and properly constructed landfill garbage.
Almost every village in Bulgaria comprises at least one industrial plant and many
more of them, while in Serbia only secondary centers possibly have some form of
industry. In both countries these facilities in the villages of Old Mountine today are not
in operation. The reason may be their "political" character of factories, which were
designed to keep the population and prevent the depopulation of rural areas. These
facilities were built mainly in the outskirts of the village, and very often with them are

built flats for workers. Degradation of that superstructure, from the viewpoint of
possible repurposing, are extremely unfavorable circumstances.

Picture 2 - Double houses for workers by standardized projects in Bulgaria - Rakovica
(left) and the diversity and colorful in form of houses in Serbia - Kalna (right
In Bulgaria, as well as in Serbia, mostly in settlements represented residential
buildings from the interwar period, (the first half of the 20th century) and the post-war
period (the second half of the 20th century). In both countries, the observed villages, are
very scarce housing, and other purposes and objects of recent date. In the Bulgarian
villages, the houses are very similar to each other or identical (built mostly by
standardized projects). On the other hand, home in Serbia are very different to each
other in the organization of space, and by the materialization and form. In both areas,
notes the existence of residential high-rise (from 2 to 4 floors), which today are partially
populated, and abandoned by former tenants, mostly workers, civil servants, teachers,
doctors and others who have moved due to the termination of the need for their
activities or seeking better living conditions in another location.
In both countries, the study area of the mountain, there are preserved buildings of
traditional rural architecture, but not to a very large extent. The reason for this is their
elderly and decrepitude, or the negligence of the owner to maintain, due to lack of funds
for maintenance. Vernacular architecture in Bulgarian villages are represented mainly
in the construction of rural economic content, a less common in apartments (very rare,
but therefore very successful, renovation of traditional residential buildings for the
needs of the tourist purposes). In Serbia, the vernacular architecture represented mainly
in villages in the hilly and mountainous regions, and rarely in a settlement near the main
road, which the fate of unsuccessful urbanization.

Picture 3 - Housed and unfinished collective residential building in Ciprene - Bulgaria
and group of collective buildings in Kalna – Serbia
The aesthetic value of architecture and created environments in villages on the
Bulgarian side is uniform, without major fluctuations, which are in Serbia in the lower
regions abound, even commonplace. The architecture of the village in a very hilly and
mountainous areas, at a greater distance from the base of the main roads on the Serbian
side is more uniform aesthetic value. In Serbia, there was less investments in buildings,
the period of them construction is older, but due to less influence of standardized and
poorly designed projects and facilities, a higher degree of indigenous folk works,
spontaneity and rationality of the architectural process, preserve the ambience of a
traditional village and the tameness of rural areas. The complete opposite of this are the
villages at the foot of the mountain, near the main roads where existing the incidence of
inadequate housing facilities which moustly visibly distorts the rural landscape.
Looking at the general characteristics of the architecture of the village in west
Balkan (Old Mountain) on Bulgaria side is ambience that indicates the social climate
and ideological influences dating from the reign of socialist realism. This impression is
more pronounced in local rural centers than in smaller, the main directions remote
settlements. In them only through the existence of standard civil service residential
buildings and small industrial or agricultural buildings, can feel an attempt to
collectivization and land reclamation of life in the countryside. How many residential
architecture of different periods in Bulgaria moderate and modest in their appearance,
that many public architecture, sometimes is blatantly ideologically colored. Similarly is,
on the other hand, in Serbia: the extent to which they are peripheral and remote
indigenous villages, and preserved the original visual identity, insofar as certain new
buildings for different purposes, mainly in the area of the main routes, undermined the
atmosphere, retarded the quality of the space and visually disturbed pass.

SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF TOURISM IN
THE VILLAGES OF OLD MOUNTINE
From the previous comparative analysis summarized in the previous section of this
paper, we can observe the comparative advantages and disadvantages, in terms of
ambient preservation and authenticity, as well as cultural - historical value and
rootedness - the authenticity of rural settlements on both sides of Old Mountine.
Although the Serbian villages were burnt down during most of the Serbian Turkish war in 1876, and even in later wars, the village was soon rebuilt on the basis of
experience and many years (centuries old) building tradition. Applied is the same
organization of the village, housing, and gardens in a way that built the generations of
indigenous peoples. The Turkish censuses (and taxpayers) from the 15th and 16th
centuries, according to the names of the villages in Old Mauntine, which still exist.
(Stamenkovic, 2001)
On the other hand, in a rural village on Old Mauntine, in Bulgaria, considerably
more is invested: its are more urbanized, had industrial plants (which most now are not
working) as an attempt of violent deagrarization, more modern, far closer to the city's
appearance, have a greater and more diverse housing fund and less give the impression
of abandonment, unlike most villages by the Serbian side. The global crisis is largely
drove to larger population centers, but is still a decent part of the working age
population stayed in the villages, relying on agrarian tradition and enjoyment of works
of material assistance through pensions or employment in non-agricultural (civil service)
activities in the villages.
Unlike the village on the Bulgarian side of Old Mountine, which give an impression
of regulated rural settlements, reformed under the influence of ideological matrix design
(socialist villages), settlements on the Serbian side exude an atmosphere of centuries-old
tradition, which is formed of the Middle Ages in continuity. Spontaneously created and
formed during the great period, the village on the Serbian side, thanks to later specific
internal social organization (after the 2nd World War), and neglect the wider
community for them, survive to this day in authentic form in hilly - mountainous areas.
PROPOSAL ACHIEVING THE SETTLEMENT
CONNECTIONS AND NETWORKING SPACE
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Geomorphological structure of the Old Mountain, whose range extends in a north south cross is intersected by deep gorges small mountain river, pointing to the board (of
various forms of transport), overcoming the mountain ridge running east - west and/or
Bulgaria - Serbia and vice versa. This created a series of micro - environments, and in
some places the opportunity to create and open a small border crossings and greater
connections of the local population, but also the formation of interesting themed tourist
routes. There are two possible directions of creating new border crossings:
1. Minićevo - Vitkovac - Ošljane - Novo Korito - Pass "Kadibogaz" - Salash Belogradchik, and
2. Kalna - Balta Berilovac - Ravno Bučje - Pass "St. Nikolas" - Chuprene - Vrbovo Belogradchik.
Further development of centers of winter - ski tourism, particularly in terms of
system expansion path, it is possible to create a connection in the future Serbian center
(which is in progress) in the area of Babin Zub, or Jabucko Ravniste, and Bulgarian of
skiing complex in Berkovica further south. These systems can independently expand and
integrate the new system of trails in one or another country. Such ventures would be
logistically relying on the existing villages, using their resources and improving their
standard and range of possible tourist attractions.
As a third option of linking nature areas on both sides of the border, and thus the
network of settlements, there remains a huge range of possible tourist activities, which,
depending on the specifics of the necessary preconditions can be developed at
international level. This refers to the possibility of joint development of tourism based
on hunting, fishing, mountain climbing, hiking, sports (including extreme), ecology protection of natural resources and the observation of nature, health recovery,
horseback riding, cycling, driving jeeps, and a number of other outdoor activities .
Besides these, there are preconditions for the realization of themed tours on the
international level, whether it comes to circularly move around the two sides of the Old
Mountain, whether it is the alternating border crossings, such as entering on the pass
Vrška čuka to Bulgaria, return to Serbia on the pass Kadibogaz, across St. Nikola
crossing back to Bulgaria and again, across Gradina border back to Serbia. Those
designed themed tours will be intended to visit major natural and man - made values,
with reliance on the local cultural context, ethno - tourism, sacral architecture,
archaeological sites, folklore and vernacular art, related events, changing urban and

rural environments, lowland and mountain landscapes, natural - geographic phenomena
and other benefits.
RENOVATION OF VILLAGES THROUGH IMPROVING THE CONTENT, THE
AFFIRMATION OF TRADITIONAL VALUES AND CULTURAL HISTORICAL HERITAGE
Construction Fund in the villages on both sides of the border mainly makes
residential architecture, seen integrally with garden and economic facilities located on
the plot. In villages it is impossible to visually separate experience physical structure of
housing and economic part of the yard because the usable - functional sense apartment
with paper presents a unified whole. Quenching of agricultural activities in the villages
or going age people seem to environmental entities seen as a collection of exclusive
residential properties as the wrong approach. Economic activities testify to the lifestyle
and traditions of a particular area, and need to be treated as part of the garden as a
unified whole.
In the monitored area, it is necessary to clearly define the settlements and
environments where they can freely operate (every state in the area of their interest),
even in terms of improvement and modernization of the economic production of goods
in different aspects of agriculture, through locating small farms, where there exist
conditions and interests. The obligation of experts is to improve, expand rural physical
structure with recognizing and respecting the regional characteristics of the local
architecture. In this regard, it is important to successful transposition of the principles
of traditional construction on a modern building, and the obligation to build new
facilities in accordance with local tradition, in order not to disrupt the harmony in
ambient experience of space.
In addition to housing - economic content, any public buildings in the settlements,
and the habitats outside the construction zone of the village, may be subject to
repurposing and remodeling, then reconstruction and upgrading. In the absence of
space in the villages that would be useful to support the tourist character development,
redevelopment of existing buildings that are abandoned and decaying, represent a
rational approach to dispose of the physical structure of the village, while promoting the
principles of environmental protection and preservation of landscape and natural and
manmade environmental values.

In a significant number of villages of the study area will require careful
interpolation of new content into the existing structure of the village, in order to
preserve the regional character of the architecture and ambience. The solid number of
villages, will require even more careful, almost museological approach, because it is an
authentic villages with preserved traditional rural architecture and such an
environment will be challenging in terms of interventions, since they represent the
tourist attraction of the first order.

Picture 4 - Renovated tourist households with elements of traditional architecture in
Bulgaria - Stakevci (left), and Serbia - Inovo (right)

CONCLUDING REMARKS
The study Serbian and Bulgarian village on Old Mountine, can be concluded that
the essential disadvantage in the spatial hierarchy of settlements, lack of local secondary centers, or its stagnation in terms of development, whereby cease to represent
support for the settlement of minor significance. In addition, the unfavorable situation
further endangering the loss of power of the central functions of small towns, which
represent the highest form of settlements in the region, which also have the problem of
depopulation and weakening economic growth.
The analysis of settlements in urban - morphological meaning, come to the
conclusion that most of them have a specialty in the identity, character and ambience,
which is required in a professional and sensitive manner to further develop and
improve. (Marić, Kovačević, 2014)
In addition, some of the resorts in the territorial system, are potential carriers
Centers, either:

1. Having a higher specificity and functional significance in terms of content
compared to other villages.
2. They contain distinctly different character (concentration of traditional rural
architecture, a specific natural environment, visibility and ease of getting around in
spatial, different specialty in the phenomenal sense).
3. Represent the center of the area gravitating to places of significance in terms of
a natural or anthropogenic (close naturally and created specifics).
Such a settlement, it is also necessary in a hierarchical sense treated special, give
them importance and help their accelerated development in relation to the other in the
system. In such circumstances, it is necessary in a professional manner and quality
planning to target certain settlements inside and outside. Inside, it is necessary to
recognize the potential for the development of central functions and connect them with
the outside environment and create favorable net of settlement of relations, which will
each of the villages, regardless of the place in the hierarchy, enable the logical
continuation of the interrupted development.
In terms of the stagnation and decay of the village in the hilly - mountainous areas,
it is necessary by different planners secured turn into an opportunity for development
stereotypes about their bad predispositions for progress. In particular, border village of
the Old Mountain, can be by different setting priorities and basis for the development,
convergence strategies and joint performance in the tourist industry, will lead into an
opportunity for renewal in a completely new and so far unpractised ideas in the
planning and implementation intentions.
Authentic values of rural areas, it is necessary to bring into harmony with modern
trends in the development of the village, so it does not negate the specific character and
identity of the other communities. The realization of new connections, traffic and
modern technology, the implementation of new strategies, improving the physical
structure

and

residential

-

service

-

accommodation

capacities

settlements,

implementation of new programs, it is necessary to balance the quality of life in the city
and in the countryside, while respecting their particularities. It is necessary to take
advantage of the tendency of the population that lives in rural areas, not only
temporarily, but permanently stimulate such intentions overcoming poor quality of
living standards, which are unreasonably tied for the village.
The inclusion of villages in different physical and virtual network, especially in
border areas like here analyzed, stimulates interest in activities and livelihood to

housing and continuity of residence in the healthy, and environmentally superior space.
The assumption able to achieve in terms of interstate common and acceptable to all
economic - development interests through complementary action in certain spheres and
even in tourism, opening up new possible directions and perspectives of reconstruction
and further development of peripheral mountain areas.
Similarities and some differences evedence in this area indicate the potential that
could be developing a quality way to harmonize and improve and so consequently affect
the preservation of Old Mountine areas through the development of different types of
tourism in the internationally recognizable ecological context. This would achieve more
attractive to users, activation of the local community, the greater economic effects and
more balanced territorial development in neighboring environments, primarily in
relation to other richer areas.
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Атанаска Владимирова Станчева
Идеи и практики за устойчиво развитие на Източните Родопи по примера
на проект „Новото тракийско злато”

Atanaska Stancheva
Ideas and practices of sustainable development in the Eastern Rhodopes
according to the model of the “New Thracian Gold” project

The aim of the article is to present the ideas and practices of the project “New Thracian
Gold”. Its main objectives are to develop sustainable initiatives which promote and
combine organic farming, nature conservation and ecotourism, and greener future for
the Eastern Rhodopes. The article makes an attempt to analyse how global concepts
such as sustainable development are implemented on a local level. The study poses the
following questions: to what extent the coordinators of the project have implemented
their ideas among the local people, have they really achieved their objectives and do the
project leads to revitalization of the region and sustainable livelihoods and
development?
Keywords: sustainable development, rural areas, revitalization, organic agriculture, eco
tourism
Развитието на селските райони е един от приоритетите на ЕС. Те се оказват
жизнено важни за изхранването на населението и могат да се превърнат в
привлекателно място за отдих и алтернативен туризъм. В Регламента на ЕО за
подпомагане на развитието на селските райони от 2005 г. е записано, че

осигуряването на устойчиво развитие в тези райони трябва да се фокусира върху
ограничен брой цели на общностно равнище, които включват подобряване на
конкурентоспособността в земеделието и горското стопанство, подобряване на
околната среда чрез подпомагане

управлението на земята, подобряване

качеството на живот и разнообразяване на дейностите в тези области. Тези
дейности са свързани до голяма степен с Общата селскостопанска политика,
която осигурява субсидиране на фермерите чрез два основни инструмента директните плащания и пазарната подкрепа на земеделските производители
(т.нар. I-ви стълб на ОСП) и Програмата за развитие на селските райони (т.нар.
II-ри стълб на ОСП). Статията ще разгледа идеите и практиките на проект
„Новото тракийско злато“, чиито цели са развитието на устойчиви инициативи,
които насърчават предприемачеството и съчетават биоземеделие, опазване на
природата и развитие на екотуризма и създаването на по-зелено бъдеще на
Източните Родопи. След това ще се фокусирам върху хората и местата, включени
в мрежата на проекта, за да покажа как се реализират идеите. Ще потърся отговор
на следните въпроси: доколко координаторите на проекта успяват да наложат
своите идеи сред местното население и да постигнат заложените цели и дали
проектът води до ревитализация на района, устойчив поминък и развитие?
Изследването се базира на интервюта с един от ръководителите и двама от
координаторите на „Новото тракийско злато“ и със седем от производителите,
включени в мрежата на проекта. Последните развиват дейностите си в три от
целевите общини на Източните Родопи, към които са насочени усилията на
проекта – Ивайловград, Маджарово и Стамболово. Към тях могат да бъдат
добавени наблюдения и неформални разговори с хора от района, които не са част
от проекта [1]. Цитираните респонденти са със сменени имена.
Проектът
„Новото тракийско злато” (НТЗ) [2] е българо-холандски проект, който се стреми
към създаване на „по-зеленото бъдеще“ за Източните Родопи. Основната му цел е
„развитието на устойчиви инициативи, които насърчават предприемачеството и
съчетават биоземеделие, опазване на природата и развитие на екотуризма“ [3].
Той се реализира в рамките на 5 години от 2009-2014 г. и е финансиран от

Холандската национална лотария. Екипът включва две холандски организации и
пет български партньорски организации. Проектът осъществява идеите си на
практика като съчетава три компонента – дива природа и биоразнообразие;
биологично земеделие и устойчив туризъм и, както самият ръководен екип
заявява: „създава нов модел на устойчива местна икономика“ [4].

Преди да

започна изложението бих искала да разгледам някои от основните понятия, които
ще имат отношение към анализа в текста.
Устойчивост и устойчиво развитие
В глобален план устойчивото развитие придобива все по-голямо значение. То
получава първата си официална дефиниция в доклада на ООН „Нашето общо
бъдеще“ (1987 г.), а именно „Устойчивото развитие е такова развитие, което
отговаря на потребностите на сегашното поколение, без да ограничава
възможността на идните поколения да посрещнат и реализират своите
потребности.“ (World Commission on Environmentand Development 1987: 43, цит. в
Сазонова 2014: 4) Впоследствие устойчивото развитие се превръща в официална
политика, която следва принципи и препоръки за действие, формализирани в
различни документи и споразумения. Според антроположките Хелън Копнина и
Еленор Шореман-Уимийт концепцията за устойчивост възниква през 60-те
години на XX в. в отговор на загрижеността за разрушаването на околната среда.
За тях основната задача на политиките за устойчивото развитие се състои в
разработването на стратегии за промотиране на икономическо и социално
развитие по начини, които избягват разрушаването на околната среда,
прекомерната експлоатация и замърсяване. За авторките устойчивостта има
различни измерения – социално, екологично и икономическо – и от 80-те години
на XX в. те биват обединени за постигане на отговорно управление на
естествените ресурси. Копнина и Шореман-Уимийт обобщават, че екологичната
устойчивост се отнася до поддържането на природата и природните ресурси за
всички живи същества, социалната устойчивост популяризира равенство, здраве
и човешки права, а икономическата устойчивост е насочена към подкрепа
благосъстоянието на хората и справедливо разпределение на ресурсите (Kopnina,
Shoreman-Oiumet 2015: 4-11).

Социологът Андреас Нийф също акцентира върху съчетанието между социалните,
икономически и екологични критерии за постигане на устойчиво развитие на
селските райони. То, както и устойчивите поминъци в тези райони, са от
съществено значение за повишаване на продоволствената сигурност, за защита на
водните ресурси и за съхраняване на земеделските екосистеми и биоразнообразие.
Тук бих искала да обърна внимание на разбиранията на Нийф за две от трите
групи критерии – социалните и икономическите. Към групата на социалните
критерии той причислява споделяне и комуникация, които са важни за
определяне на политики и средства, договорени и социално приемливи за
селското население. Те са допълнени и от осигуряване на достъп до ресурси и
услуги, социална справедливост и равни възможности за всички. Икономическите
критерии включват ефикасното използване на производствените ресурси за
постигане на дългосрочност както в количествено, така и в качествено
отношение. Икономическата жизнеспособност, изразена в институционална
подкрепа, осигуряваща дълготрайна сигурност на предприетите начинания, и
икономическо разнообразие, т.е. разширяване дейностите на селското население,
специализирано основно във фермерство, горско стопанство, риболов и минна
индустрия, също са важни за този тип устойчивост (Neef 2015: 311-312). За Нийф
има две възможности за устойчиво развитие на селските райони. Едната е
финансирането им от Общата селскостопанска политика, а другата възможност е
развитие на маркетингови стратегии, базирани на общността или обединения в
производителски кооперативи, които заедно предлагат продукцията си на пазара.
Към тези две възможности той

добавя и още една – насърчаване на

ревитализацията на селските райони чрез признанието, че те могат да осигуряват
услуги на обществото, които са далеч повече от производство на храна. Те
включват социални, културни, екологични услуги като съхраняване на
природното и културно наследство, развлечения и много други (Neef 2015: 317320). Концепцията на НТЗ се опитва да приложи подобен подход при
реализирането на проекта, за да постигне устойчив поминък и развитие за
Източните Родопи.
Свързване на култура и природа. Екокултурни ревитализационни проекти
Сара Пилгрим и Джулс Прити смятат, че възстановяването на връзките между
природа и култура биха спомогнали за справянето с проблемите и за
дългосрочното възстановяване на биологичните и социални системи. Двамата

автори са на мнение, че „ризилиънс“ може да се постигне, когато тези връзки се
поддържат и създават наново и когато човешките и биологичните системи
действат заедно. Според тях биоразнообразието е признато като необходимо
условие за екосистемното здраве и устойчивост, както и като съществена
предпоставка за устойчив поминък, човешко здраве и много други социални
цели“ (Pilgrim, Pretty 2010: 2).
Прити, Пилгрим и Самсън разглеждат екокултурните проекти за ревитализация
като пример за възстановяването на връзките между природа и култура.
Обикновено самите местни общности инициират възвръщане и поддържане на
свои уникални вярвания и практики чрез тези проекти, които са наречени
екокултурни заради повторното свързване на културните системи с екосистемите.
Те се фокусират върху културни инициативи, които осъществяват позитивно
взаимодействие с природата и могат да бъдат активно насърчавани в бъдеще.
Всички ревилитализационни проекти имат една и съща цел – да запазят или
възстановят културата на местните хора и да ги свържат повторно със земята за
дългосрочно индивидуално и социално здраве (Pilgrim и др. 2010: 237). От една
страна проектите за екотуризъм стимулират културно възраждане (оценяване на
определени традиционни практики) в комбинация с модерни днес икономически
пазари и така предлагат интегративен подход за съживяване и устойчиво
развитие на общностите. Но от друга страна има възможност парите генерирани
от екотуризъм невинаги да са в полза на местната общност, а да бъдат
съсредоточени в ръцете на малцина с най-голяма власт (Pilgrim и др. 2010: 242).
Авторите заключават, че много от инициативите се фокусират основно върху
биоразнообразието, приемайки културното многообразие като второстепенна цел.
Дали е така и в разглеждания от мен случай предстои да видим в изложението.
Зелени ценности
Екипът на НТЗ се опитва да промотира и налага не само нови идеи и модели на
развитие за региона, но и нови ценности. Това са т. нар. от Дейвид Пепър зелени
ценности (Pepper 1996), които включват ново отношение към природата –
нейното уважение, опазване и съобразяване със законите й (Pepper 1996: 11). Тази

ценност е необходима за устойчивото използване на природните ресурси и
запазването на природните дадености на района на Източните Родопи. Те са в
основата на развитие на останалите два компонента на проекта – биоземеделието,
което спомага за запазването на чистота на природата и екотуризма. Заедно тези
три компонента създават предпоставки за нов модел на устойчива местна
икономика. Другата зелена ценност, промотирана от НТЗ, се отнася до хората и
тяхната естествена черта да се кооперират (Pepper 1996: 11). Кооперирането и
осъзнаването, че всички участници са част от една мрежа е важно за екипа.
Възприемането на тези ценности се оказва ключово за развитието на проекта и
основа за включване на отделни предприемачи и обекти в неговата мрежа.

Източни Родопи, контекст на развитие на района и предпоставки за неговото
избиране
В периода преди 1989 г. Източните Родопи са гранична зона и поради трудния
достъп и съответно слабото влияние на човека съхраняват много застрашени
растителни и животински видове. Районът се превръща в ценно убежище на тези
видове и това води до включването му в инициативата „Европейски зелен пояс”.
Тя обхваща територии по протежение на границите на страните от Северна,
Централна и Източна Европа, разделени в миналото от „Желязната завеса“ и
символизира глобалните усилия за съвместни трансгранични дейности в
опазването на природата и устойчивото развитие [5]. Страните от Балканския
регион се включват в инициативата през 1999 г., като ценните природни
територии по границите на България представляват ключов елемент в
концепцията

и

допринасят

за

осъществяването

на

най-мащабната

природозащитна инициатива в Обединена Европа [6]. Съхранената природа и
богатото биоразнообразие създават предпоставки за реализирането на много
проекти с природозащитническа насоченост. Част от тях са финансирани от
българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието, Глобалния
екологичен фонд към Програмата на ООН за развитие и др.
Според координаторката на НТЗ за компонент устойчив туризъм, Мария
холандците виждат голям потенциал за развитие на проект в региона, тъй като
той по принцип си е екологично чист. Те започват работата си в Източните Родопи

с по-малък проект, който цели възстановяване на популацията на късорогото
родопско говедо и прилагане на природосъобразно пашуване. Ръководителят на
проекта Мартин посочва и още една причина, освен вече започнатите дейности, за
избирането на точно този регион – това е потенциалът за създаване и изграждане,
тъй като Източните Родопи не са толкова добре развити

и това създава

възможност за по-лесно реализиране на идеите им.
Според Мария този контекст се допълва и от социоикономически предпоставки.
Те са свързани най-вече с обезлюдяването на района, което е следствие от
закриването на заводи, проблемите със субсидирането на тютюнопроизводителите
[7] и съответно липсата на работни места и перспектива за препитание на хората.
Тя смята, че местните хора биха могли да се насочат към развитие на
алтернативни на досега съществуващата икономика дейности като биологично
земеделие и екотуризъм. При този избор те могат да разчитат на финансиране
както от ПРСР, която предлага субсидиране на биологично производство,
агроекологични плащания и мярката за „Разнообразяване към неземеделски
дейности“, която е насочена към развитие на селски туризъм, така и от самия
проект.
Концепция на проекта и дейности, с които се реализират идеите на практика
Както бе споменато и по-горе, запазената дива, екологично чиста и девствена
природа, определена от Мария като „плюс“, е в основата на разработването на
концепцията на НТЗ. Координаторите на местно ниво са били част от други
проекти, осъществявани в региона и техните разкази показват приемственост и
работа в една и съща посока. Първите проекти са били свързани преди всичко с
опазването на дивата природа и биоразнообразието. Според координатора на НТЗ
за компонент дива природа Димитър, природни дадености са разменната монета
за местната икономика… Къщите за гости ще продължат да съществуват, ако
имаме здрава природа и неща… природа, която да атрактира еко туристите.
Проектът е насочен към създаване на добри условия за посещение на района за
еко туристите, които по думите на Димитър имат специфичен профил – посещават
отговорно дадена природна територия, желаят да научат повече за района,

традициите и културата, и оставят парите си в местната икономика. Според него
тези условия са предпоставка за привличане на туристите, които ще дадат тласък
на местната икономика. Биологичното земеделие, от своя страна подпомага
запазването на района чист и предлага местна и традиционна храна за туристите.
А къщите за гости завършват този процес – нашата концепция не представлява
това да правим големи хотели или големи места за настаняване, напротив…
туристите, които биха дошли тук и които идват тук реално, търсят това,
което вече го имаме, което съществува, търсят традицията, традиционното,
фолклора, бита, традиционните манджи. Тази концепция се припокрива с
широко приетото и използвано определение за екотуризъм, а именно: „…
отговорно пътуване до природни места (територии, райони, зони), което
съхранява околната среда и поддържа благополучието на местните жители“ [8].
Според Мария концепцията на съчетаването на трите елемента е много
иновативна за региона. За Димитър обаче, повечето проекти, които са
разработвани в рамките на международни финансиращи програми, са следвали
концепцията за съчетаване на трите компонента. Подобна философия е следвал
предходен проект, който се реализира в периода 2004-2009 г. в Източните и
Западните Родопи и чиято цел е да интегрира опазването на биологичното
разнообразие в селското стопанство, горското стопанство, рибарството, туризма и
други производствени системи и сектори за осигуряване на национални и
глобални екологични ползи [9].
Името на проекта показва съчетаването на трите елемента дива природа,
непокътната, девствена природа, екотуризъм и екопродукти, биоземеделие, това
за тях (холандците, б.м. А. С.) е новото тракийско злато – зеленото злато на
Родопите. От всичко изложено до тук става ясно, че природните дадености са
основа за разработването на концепцията, но според Мария хората, които ще са
част от мрежата, също са много важни – най-важният критерий за проекта са
самите хора, нищо не става без хората... Подборът на местата и хората е много
специфичен и индивидуален, но основното е визията им за развитие да е в унисон
с визията на НТЗ и дейностите, които развиват да са с грижа за природата. Те
трябва да бъдат местни, да имат планове за дългосрочни дейности в района, които
да бъдат продължени след приключването на проекта и най-вече да са подкрепени

от семействата си. Идеята е да се развиват предимно малки семейни бизнеси и
потенциалните участници да са стартирали някаква инициатива или да имат
желание за такава, която да се вписва в концепцията на проекта. Екипът търси
инициативни хора: търсим хора, които са наистина креативни, т.е. да има
някакво зрънце в тях. Нали, като дойдат, като седнат да бъдат наистина
заразени от идеята да се развиват в този регион. Тези критерии са свързани с
устойчивото развитие на региона. Според Мария след приключване на проекта
местните хора ще продължат да развиват дейностите си.
Съчетаването на трите компонента при подбора на населени места, които да бъдат
включени в мрежата също е основен критерий, защото те са взаимообвързани и
спомагат за привличането на туристи. За екипа е важно хората, част от НТЗ, да
имат чувство за принадлежност към нещо по-голямо, да се кооперират и заедно да
промотират Източните Родопи: хората да са наясно че, трябва да бъдат част от
една мрежа – идеята, нашата, не е да бъдем конкуренция по между си, а заедно да
вървим напред… една дестинация Източни Родопи ще привлича много повече
туристи, когато се вижда, че хората работят заедно за популяризирането на
тази дестинация… Просто всяко едно място се отличава с неговите си
специфични особености и съответно с хората, които ги предлагат. Т.е. те подобре да си рекламират едни други услугите и да си привличат по този начин
туристи… ефекта е много по-голям и смятам, че те сами са си го разбрали с
времето… на всяко едно място да се почувствате като част от наистина едно
цяло, което нали вече оставя първо някакво чувство за принадлежност ли, как да
кажа, нали, към цялото към общото на самия турист, за тва че е бил част от
нещо наистина хубаво – „Новото тракийско злато“. Същевременно за тва, че
подпомага някаква добра инициатива, която води до развитието на цял един
регион и така оставя положителни чувства и ви кара да се върнете пак, нали,
това е идеята. Димитър също споделя, че техните цели са Източните Родопи да
имат облик и имидж на район с ценни природни територии и добър еко туризъм.
Проектът е стартирал с информационни срещи по общини и запознаване на
потенциални бенецифиенти за възможностите за реализиране на различни
дейности в рамките на трите компонента. Мария споделя, че в началото е било
трудно да убедят хората, че тази идея ще работи, но в последствие местните са се
обединили около концепцията им. Според Димитър без проектно финансиране не

е лесно хората сами да започнат инициатива и целта на проектите е да дадат
начален старт под формата на познания, напътствия и финансиране, докато
дейностите придобият икономическа устойчивост. Това ме кара да заключа, че
промяната в нагласите на хората е дълъг процес, който изисква повече време.
Конкретните дейности, които проектът реализира, са обобщени във финалния
отчет на компонент биологично земеделие, а именно: закупуване и връщане в
природата на видове диви животни и възстановяване на естественото пашуване
на защитени породи домашни животни; включване на собственици на къщи за
гости и малки хотели в нова мрежа на еко и селски туризъм, тяхното обучение и
промоция; включване на биофермери и биопреработватели (собственици и на
къщи за туристи) в програма за обучение, консултации и помощ
кандидатстване
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биопроизводителите в кооперации от нов тип с цел подобряване на техните
доходи.
Как се реализират концепцията и дейностите в три от целевите общини
Преди да започна изложението искам да уточня, че всички респонденти, с които
разговарях, имат вече започнати дейности, които се вписват в концепцията на
НТЗ. Те са се реализирали в рамките на различни природозащитни проекти или
са частни инициативи на отделни местни хора.
Община Стамболово
с. Рабово
Пример за инициатива изцяло „отдолу“ е дейността на Петър – производител на
лимец, собственик на къща за гости и организатор на Фестивал на хляба. Всички
изброени негови инициативи са започнали преди стартирането на НТЗ. Петър е
пенсиониран военен летец, който не е местен за района. Избира селото и мястото
по време на почивка със семейството си. Той отглежда лимец от 11 години и както
твърди е възродил културата в Източните Родопи целта ми беше това навремето.
Петър споделя принципите на разработване на малък семеен бизнес, които е успял
да реализира и на практика. Според него семейният бизнес би трябвало да е в

основата, да е гръбнака на развитието на дадена държава и да се превърне в
приоритет, като се създаде специализирано законодателство …българина обича
уюта, семейството… когато е семеен бизнеса, тва предполага, че хубаво, лошо,
пак е фамилия, нали ша тръгне тоя бизнес. Той е идентифициран от екипа на НТЗ
като местен лидер, който работи за сдружаването на земеделците, отглеждащи
лимец и други зърнени култури. Проектът е подпомогнал провеждането на два от
фестивалите на хляба и е предоставил оборудване за съвместно ползване от
производителите. Петър успешно съчетава два от компоненти на проекта –
биоземеделие и екотуризъм, като къщата му предлага на гостите много продукти
собствено производство, участие в земеделски дейности и в процеса на приготвяне
на хляба. Къщата за гости се намира на брега на р. Арда, а в близост могат да
бъдат посетени и различни природни забележителности.
Петър има идея за създаване на зелена община, която напълно се вписва в
контекста на региона и неговите дадености. Те са осъзнати напълно от него
запазила се е (природата, б.м., А. С.), това ни е богатството. Тука природата е
толкова добра, толкова запазена, автентична. Сполай, Боже, че го има, иначе как
ще го запазиш. Концепцията му е да се въведат специални мерки и режим на
производство, които да не разрешават употребата на генно модифицирани семена
и култури, пестициди и приоритет да бъде развитието на биоземеделието. По
думите му подобни идеи вече са реализирани в Черна гора и на остров Гьокчеада
и може да се почерпи опит от тях. Според Петър тази идея може да спомогне за
съхраняването на местната общност, като добави стойност към продукцията и
това да покачи цената й. Той също отбелязва, че процесите на обезлюдяване в
района
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тютюнопроизводството и липсата на възможности за препитание.
Петър се стреми да стартира гореспоменатата инициатива първо в община
Стамболово, където има влияние, след което би искал да я приложи в съседни
общини и в целия регион на Източните Родопи. Не успях да се срещна отново с
него след проведеното през 2013 г. интервю, за да разбера дали е осъществил
идеята си. Липсата на информация в медиите и на официалната страница на НТЗ
ме кара да допусна, че не е успял. В общи линии неговата концепция се доближава
до идеята на НТЗ, но тук вече имаме регулации на общинско ниво. Може би това е

и вероятната причина да не е успял с реализацията й, а и тя изисква значително
време, хора и ресурси.
Община Маджарово
с. Тополово и с. Румелия
Фермата на Кирил е биосертифицирана още преди стартирането на НТЗ.
Включена е в мрежата заради наличието на голямо разнообразие от култури –
грозде, ръж, билки, пъпеши. Собственикът има над 300 дка земи, като проектът го
е подпомагал с подобряването на инфраструктурата до фермата, с изграждането
на малка постройка за обучения и със закупуването на каракачански овце и
сертифицирането им. Цикълът на фермата е затворен с отглеждане на
калифорнийски червеи за производството на биохумус, необходим за наторяване
на почвата. Стопанството на Кирил е една от двете модерни ферми създадени по
проекта, която да послужи за демонстрация и обучения в биопроизводството. По
време на посещението ми през юли 2013 г. Кирил няма реколта заради паднала
градушка. Той споделя още, че има проблеми с опазването на насажденията си
заради свободно пашуващите животни. Този начин на отглеждане се прилага в
цялата община и според местни хора е практичен, защото не изисква особена
грижа за животните, които се гледат само заради получаването на субсидии. Тази
констатация се потвърждава и от друга споделена от събеседниците ми
информация –трудното намиране на прясно краве мляко за закупуване, тъй като
животните не се доят. Кирил също потвърждава, че на този етап не дои овцете.
Друг основен проблем, който той очертава, е реализирането на продукцията на
добри цени. Едно от решенията е тя да се изнася чужбина, за което са необходими
големи количества и това може да се реализира само чрез коопериране. То, обаче
се осъществява трудно между производителите по мнението на Кирил. Към датата
на моето посещение овцете му са отпаднали от биосертификация, заради
допусната грешка при попълването на документацията. Той и съпругата му не са
притиснати от икономически обстоятелства, защото са пенсионирани в Турция и
взимат добри пенсии, което им дава възможност да продължават с опитите за
постигане на икономическа стабилност.

На около километър от моделната биоферма, в с. Румелия се намира пчелинът на
друг производител, включен в мрежата на НТЗ. Емил има основна работа, а
производството на мед е допълнителен доход за семейството му. Пчелинът е
финансиран по мярка „Млад фермер“от ПРСР, а НТЗ са подпомогнали финансово
издаването на биосертификат за меда. Семейството посреща гости в собствения си
дом и има закупена сграда, която иска да реконструира в къща за гости, като се
надява българо-холандският проект да ги подкрепи с експертна помощ при
изготвянето на архитектурни планове и в тази инициатива. Емил смята, че
биомедът не е ценен достатъчно в България, защото пазарът и търсенето изискват
продажбата му цената на конвенционалния. Той продава продукцията си в
Турция чрез посредници. При този производител ясно личи възприемането на
идеите на НТЗ, тъй като се е насочил към съчетаване на биоземеделие и
екотуризъм. Емил мисли за развитие и в още една посока – отглеждане на био
кокошки, идея, която възприема след осъществено посещение за обмен,
организирано от проекта.
с. Горно поле
Обектът в с. Горно поле, според Мария, съчетава най-добре три компонента от
концепцията на НТЗ и по мнение на част от събеседниците ми се фаворизира от
проекта като получава най-голяма финансова подкрепа. Петя и Милен имат къща
за гости, отглеждат автохтонни породи животни като родопско късорого и
българско сиво говедо, имат биосертификат за пасищата и културите, които
отглеждат. Семейството стартира своя бизнес преди почти 20 години със
закупуването на 16 животни, като към момента имат 500 говеда, 20 овце, 4 коня и
10 кучета. През 2005 г. започват да предлагат на туристите 2 стаи за нощувки.
През 2013 г. къщата им е вече преустроена и има възможност за настаняване на
повече туристи. Освен своята къща те менажират и още няколко други в селото.
Предлагат различни развлечения като конна езда, разходка с лодка, наблюдение
на птици. Повечето туристи идват при тях с предварителна резервация. Много от
тях са холандски групи, изпращани от координаторите на проекта. Към месец
август 2013, Петя споделя, че вече имат резервации за следващата 2014 година.
Стопанството в с. Горно поле е втората моделна ферма, която се използва от
проекта за обучение, демонстрация и промоция.

Община Ивайловград
с. Пелевун, с. Кондово и околностите им
Една от атракциите, реализирани с подкрепата на НТЗ в Пелевун е „Пътят на
сиренето”. Тя демонстрира как се създава сиренето като продукт, от доенето до
масата за дегустация. Инициативата е създадена в рамките на вече съществуваща
овцевъдна ферма, която е разработвана от местно семейство. Овцете им не са
биосертифицирани, но пасищата им са в процес на придобиване на сертификат.
Собствениците на фермата имат договор с фирма за изкупуване на млякото на
добри цени. Проблемът при тях са прекупвачите на живо тегло агнешко и ниската
цена, която предлагат, неотговаряща на вложенията при отглеждането. В мрежата
са още от самото начало, като НТЗ ги подпомага в изготвянето на проект за
реконструкция на две къщи за гости, които са финансирани по мярка 311 на
ПРСР „Разнообразяване към неземеделски дейности“. Решили са да се насочат и
към тази дейност, защото в селото няма място за пренощуване, а все повече хора
имат интерес към района. Михаил и семейството му приготвят сирене по
традиционна технология от непастьоризирано мляко, но това създава пречки за
легалната му продажба и на този етап то може само да се дегустира от туристите.
По БДС при производството на сирене се изисква млякото да премине топлинна
обработка. В близост до селото има площадка за подхранване на лешояди, която е
създадена от Зелени Балкани. В землището на почти обезлюденото с. Костилково
се намира стадо каракачански коне, създадено от НТЗ, за което се грижи местен
човек. Конете са пуснати свободно и се практикува природосъобразно пашуване,
което спомага за възстановяване на мозаечния пейзаж и съхраняването на
биоразнообразието.
В село Кондово по проекта е създадена и първата биотаханджниница в България
[10]. Тя представлява моделна кооперация – сдружение на 7 биологични
производители, подпомогнати със съвременни машини за преработка на сусам в
биотахан. В Ивайловград действа още една таханджиница, която произвежда
тахан по традиционна технология [11]. До 2013 г. голяма част производителите в
района са преработвали сусама си в Ивайловград. По думите на един от
кооператорите в Кондово, Камен решението за сдружаването им се дължи на
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таханджийница и така крайният продукт е конвенционален. Той смята, че
кооперирането им ще спомогне за износ на големи количества в чужбина и
споделя, че има търсене в Холандия. Биологичният сертификат на крайния
продукт дава и добавена стойност на тахана, но в същото време плановете на
кооперацията са той да бъде продаван на вътрешния пазар на цената на
конвенционалния. По време на проучването научих, че първоначалната идея на
НТЗ е била да сертифицира таханджийницата в Ивайловград, но след отказа на
собственика й, се реализира в другото населено място. Това ме кара да допусна, че
инициативата не е започнала „отдолу“ от самите производители, каквото е
представянето й на официалния сайт на проекта, а е плод на усилията на екипа.
Заключение
Изложението показа, че НТЗ дава една реална перспектива за препитание на
местното население, която може да се разработва и в бъдеще. Устойчивостта,
според мен, се състои най-вече в следването и продължението на дейности, в чиято
основа са запазените природа и биоразнообразие. Те спомагат за създаването на
действащ модел за екотуризъм, като биоземеделието го допълва и дава
възможност за още допълнителни доходи на местните. До голяма степен проектът
успява да наложи своите възгледи за развитие на района. Това се дължи на факта,
че отделни хора са припознали модела на НТЗ преди неговото стартиране.
Инициативността на местните се изразява във вече започнатите дейности, които
се вписват в контекста на района. Дали моделът ще продължи да съществува и да
се развива зависи изцяло от предприемчивостта на хората.
Социалноикономическата устойчивост на подобни проекти е трудно да бъде
измерена обективно, както пишат Прити и Пилгрим. Това се дължи най-вече на
променящите се условия. Стабилната продукция може да не съответства на
нарастващите нужди за издръжка, по-голямо участие на пазара, ниски цени на
селскостопанската продукция и по-високи разходи за нововъведения (Pretty и др.).
Според мен, за да бъде дадено производство икономически устойчиво, е нужно то
да бъде подпомогнато не само при отглеждането на дадена култура, но и при
реализирането й на пазара. Някои от производителите споделиха проблемите си в

тази посока. Една от възможностите, освен предлагането на продукти в къщите за
гости, биха могли да бъдат късите вериги на доставка и свързаните с тях и
набиращи

все

по-голяма

популярност

фермерски

пазари,

хранителни

кооперативи и онлайн платформи. По време на посещението си разговарях с
повечето производители относно тази възможност, но те не бяха запознати с нея.
Тяхната продукция, която е с марката на проекта, достига до потребителите извън
региона само чрез предлагане на различни изложения, панаири и фестивали.
Според мен трябва да се работи повече за изграждане на кооперативност сред
местните. По време на теренното проучване не установих силна принадлежност на
отделните хора към общото и рекламиране на други обекти на мрежата, каквато е
и една от целите на проекта. Това може да се дължи и на факта, че при
посещението им не бях в качеството си на турист.
Ръководителят на проекта смята, че е нужно повече време, за да бъдат изпълнени
заложените цели 100 %, но наблюдава все по-голяма ангажираност у местните
хора. В програмата на проекта са заложени много информационни срещи, които
спомагат голяма част от хората в региона да се запознаят с концепцията му и с
възможностите за финансиране от ПРСР. Според един от респондентите ми е
трябвало НТЗ да наблегне в по-голяма степен на конкретни хора и тяхното
финансово подпомагане, отколкото на работни срещи и семинари.
Екипът показва устойчивост по отношение на целите си за изграждане на мрежа
като общата идентичност, изградена от проекта – марката НТЗ – продължава да се
ползва и след приключването му – от 2014 г. тя е наследена от фермерите и
предприемачите от региона, както е посочено на сайта. Отново там е отбелязано,
че работата на екипа по компонент дива природа и биоразнообразие е наследена
от фондация „По-диви Родопи“. От екипа заявиха, че ще продължат да работят за
по-нататъшно развитие на вече започнатите дейности и след приключване на
финансирането по този проект. Така усилията им водят до включването на
района в инициативата Дива Европа (Rewilding Europe) – мрежа от запазени
природни територии, в която местните хора в сътрудничество с експерти по
устойчиво управление на природата работят заедно за това в Европа да се
увеличат местата със съхранена и истински дива природа [12]. Тук фокусът

отново се премества към природата, но тя по думите на един от координаторите е
основа за развитие на местната икономика. Изложението показва, че макар и
координаторите да са местни за региона и да го познават добре за тях на първо
място е биоразнообразието. Културното многообразие остава малко встрани от
цялата концепция и се явява по-скоро допълнение. Според мен проектът
допринася в голяма степен за ревитализирането на района. Необходимо е още
време и допълнителни проучвания, за да бъде установено дали конкретният
подход спомага за възстановяването на връзките между природа и култура.
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