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1.Какво е селски туризъм?

2.Какво е биоземеделие?

3.Какво е клъстер?

4.Какъв туристически клъстер е 
необходим за района на Троян?



• В тесен смисъл „селски туризъм“ означава ферма да
предоставя допълнителни туристически услуги и да дава
възможност на туристите да участват във
фермерските дейности (Urlaubsbauern в Бавария).

• В широк смисъл, както е у нас, селски туризъм
означава, че на туристите се предоставят местни и 
биологични храни, занаятчийски изделия, екологични и 
исторически туристически услуги.

• Селският туризъм у нас се свързва с нощувки в 
туристически къщи в традиционен стил, намиращи се в 
исторически резервати или в подбалкански селища със
съхранени традиции.  

Какво е селски туризъм?



Какво е биоземеделие?

Рудолф Щайнер, австрийски философ, преподавател
и родоначалник на теологичното направление във
философията – антропософията (1924 г.). Той
създава нова концепция за земеделие, в което
фермата се възприема като самодостотъчен жив
организъм.

Неговият ученик Еренфрид Пфайфер нарича тази
теория “биодинамично земеделие”.

В Англия научната школа “биологично земеделие” е
родена веднага след Втората Световна война.
Основана главно на идеите на англичанинът сър
Алберт Хауърт, тя подчертава важността на
плодородието и биологичния баланс на почвата.
Използването на органични торове се счита за
изключително важно, особено след като се е
вярвало, че то развива съпротивителните сили на
растенията срещу паразити и болести.

Замяната на понятието 
“humus farming” с 
“organic farming” става 
през 40-те години на ХХ 
век. За първи път за 
„органично земеделие“ 
се споменава в книгата 
„Look to the Land“ 
(„Вгледай се в 
почвата“, на лорд 
Нордбърн (Northbourne
- на снимката)
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• В Швейцария през 1940 г. 
е създадено трето
движение водено от
докторите Руш и Мюлер, 
наречено “биологично
земеделие”, като то било
базирано на принципа на
максимално ефективното
използване на
възобновяеми източници
на енергия.

• В Париж през 1972, 
няколко организации на
земеделски производители
от Европа, заедно със
екологични движения, 
създават Международна
федерация на движенията
за органично земеделие
(ИФОАМ). 



План да действие на ЕС в биоземеделието
EU Organic Action Plan

През 2030 г. най-малко 25% от обработваемата земя трябва 
да е сертифицирана като биоферми.
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Какво е клъстер и защо малките фирми имат нужда от него?

Големите фирми имат важно предимство –
икономията от мащаба на производството. 
Колкото повече произвеждащ, толкова по-
евтино излиза единица от продукцията.

Икономията от мащаба е толкова по-
голяма, колкото по-големи са т.н. фиксирани 
или постоянни разходи. 

Постоянните разходи включват разходите 
за управление, одит, научно-развойна дейност 
(иновационна дейност), PR и реклама. Те 
непрекъснато растат в глобален мащаб! 



Освен вътрешна икономия от
мащаба - в рамките на фирмата,
има и външна икономия от
мащаба, която се реализира в
рамките на отрасъла или на
обособен географски район
(може и двете едновременно).

Външната икономия от
мащаба се реализира чрез
разпределяне на част от
постоянните разходи между
фирмите от отрасъла или
региона (обучение на кадри,
инфраструктура, имидж на
отрасъла или на района и др.)

Ролята на клъстърите (обединенията)
на фирмите



Какъв туристически клъстер е необходим за 
района на Троян?

Трябва да се изхожда от предимствата на 
района и от неговия имидж!

Да се извърши пазарна ориентация – към 
кого са насочени туристическите услуги?

Да се реши кои дейности трябва да се 
реализират индивидуално и кои съвместно 
(в клъстера).

Трябва да се въвлекат общината НПО и да се 
търси регионален подход в по-голям мащаб!




