
 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ КООПЕРАТИВ„ФАТТОРИЕ ФАЖОЛИ” (СОЧЕТА КООПЕРАТИВА. 

АГРИКОЛА), ОБЩИНА ЧИВИТЕЛЛА ДИ РОМАНЯ, ПРОВИНЦИЯ ФОРЛИ – ЧЕЗЕНА, 

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ 

 
 

Емилия-Романя e административен регион в Северна Италия, който се състои от два 

исторически региона Емилия и Романя. Той оформя своеобразен триъгълник, който граничи на 

изток с Адриатическо море, на север с река По и на юг с Апенините. Емилия-Романя е 

разделена на 9 провинции: Болоня, Форли-Чезена, Модена, Парма, Пиаченца, Равена, Реджо 

Емилия, Римини и Ферара. Площта на Форли-Чезена е 2.377 км², а населението - около 386 000 

души (2007).  

Провинцията включва 30 общини, а административен център е град Форли. 
 

 
Площад "Аурелио Сафи" във Форли 

 

Ферми Фаджоли (партньор по проекта) са разположени в община Чивитела ди Романя, 

провинция Форли-Чезена.  

Проф. Фаусто Фаджоли е лектор в няколко университета и създател 

на екохотела Fattorie Faggioli. За да бъде един туристически обект 

екологичен, според проф. Фаджоли той трябва: 

 да рециклира максимална част от използваните ресурси. 

Пример за това е тройното използване на водата – отначало за 

питейни нужди и в банята, след това – в тоалетните казанчета, и 

най-накрая за поливни цели; 

 да използва алтернативни източници на енергия е друг белег 

на тези хотели. Обикновено те използват енергия от слънцето 

и вятъра, но понякога и енергия на земните недра; 

 да има екологичен транспорт, който е също сред 

отличителните черти на зеления хотел. Велосипедите, каручките и впряговете могат да 

бъдат използвани, от една страна, като атракция, а от друга – като алтернатива на 

съвременните средства за придвижване; 

 създаване на цялостна система от предлагани услуги. В нея се включват селскостопанските 

производители от района, собствениците на хотела и персоналът, които трябва да работят 

според екологичните изисквания. 
    

Fattorie Faggioli  

Хотелът е създаден в съответствие с изискванията за изграждане на туристически обект в 

екологична среда, с използване на възобновяеми източници на енергия, с предлагане на 

екологично чисти продукти и напитки и пр. Освен като типичен хотел той се използва като 



база, където се провеждат множество семинари и стажове на студенти, езикови курсове, 

обучения. 

 
 

Комплексът е разделен на 3 корпуса, като във всеки един има хотелска част в стил малки 

селски къщи-апартаменти, с обща дворна част, в която има кътове за хранене, тихи игри и 

забавления за деца. Оформени са специални битови кътове, в които се излагат произведени на 

място продукти, има и насаждения с подробно описание за вида, употребата им и т.н. 

 

     
 

На гостите се предлага широк спектър от услуги – разходки с велосипеди или с коне, 

пешеходни преходи, бране на плодове, посещение на ферма със селскостопански животни, на 

културни и природни забележителности в региона и пр. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Освен за духа тук се грижат и за 

тялото, предлагайки екологично 

чисти и здравословни продукти, 

произведени както във Fattorie 

Faggioli, така и във ферми в 

околността – сирена, плодове и 

зеленчуци, мед, гъби и трюфели, 

местни напитки, ядки и пр. 

 

 

      
 

 

 

Гостите могат да си закупят и козметични препарати, 

създадени на базата на отглеждани в региона растения. 

 

 

 
 
 

Основният принос и значение на „ФАТОРИЕ ФАЖОЛИ” се състои в това, че представлява 

сертифициран европейски модел за развитие на селския туризъм като икономически отрасъл, 

който дава поминък на местното население и прави селските райони предпочитано място за 

живеене. Всичко, което в миналото се е смятало за недостатък на селските територии, днес е 

преимущество, което може да ги превърне в желано място за бизнес, отдих и с гарантирано 

постигане на високо качество на живот: чист въздух, екологични продукти, автентични 

традиции, историческо наследство и неповторима природа.  

 
 


