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От 4 до 8 август т.г. членове на 
екипа и на колективния върховен 
орган на СНЦ „МИГ Девня – Акса-
ково“ бяха на работно посещение 
в унгарската Местна инициативна 
група LAG “Cserhatalja” от с. Козард 
и в Ipoly-menti Palócok LEADER 

Community от с. Варсани. И двете 
организации прилагат подхода 
„ЛИДЕР” в своята дейност.

Целите на работната визита бяха 
обмяна на опит и добри практики 
при изпълнението на подхода „ЛИ-
ДЕР” и обсъждане на възможности 

за трансгранично сътрудничество 
за европейски цикъл на развитие 
на селските райони за периода 
2014 - 2020 г.

Домакин на работната среща 
бе LAG „Cserhatalja“. Местната 

Следва на 2 стр.

Обменихме опит с унгарски 
местни инициативни групи
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Продължение от 1 стр.
инициативна група в с. Козард е 
основана през 2005 г. Територията 
й включва 1 град и 25 села. Общият 
брой на населението от територия-
та на унгарската МИГ е 35 000 души. 
Козард е разположено в подножието 
на планината Черхат – живописна 
местност, намираща се на около 
70 км от Будапеща, столицата на 
Унгария. Там българската група бе 
посрещната от Пал Хаяш, който 
запозна гостите с дейността на 
LAG „Cserhatalja“. Тя е насочена към 
подпомагане и развитие на селския 
туризъм, създаване и развитие 
на микропредприятия, иновации, 
гастрономия, опазване на селското 
наследство, опазване на околната 

среда и др. Посредством активно 
участие в различни международни 
програми и трансгранични проекти, 
унгарската организация заедно с 
местната власт работят усилено в 
посока развитие на селския тури-
зъм и популяризиране на местното 
културно и природно наследство. 
Разкриването на работни места и 
връщането на младите хора на село 
е основен приоритет пред местната 
общност и благодарение на общите 
усилия на цялото население на с. 
Козард, положителните резултати 
вече са налице.

Местното население наброява 
180 жители. Повечето от къщите 
са реновирани и със създадени 
условия за селски туризъм. Често 

собствениците им живеят в обосо-
бени части от тях, като останалата 
площ от къщата се предоставя 
за нощувки на гости. Типични за 
местността скулптури от дърво изо-
бразяват символи на традиционния 
бит, местната природа и културно 
наследство. Местната общност в  
Козард е силно обединена от иници-
ативата да използва историческите, 
природните и културни дадености 
за развитието на селския туризъм 
чрез прилагането на подхода ЛИ-
ДЕР.

През втория ден на посещението 
нашата делегация посети обект 
Hizsnyai в с. Козард, интегриран 
проект, финансиран по Лидер + и 
ЛИДЕР 2007-2013 г. Проектът съ-
четава в себе си къща за гости с 6 
стаи, отглеждане на пчелни семей-
ства и производство и пакетиране 
на над 15 вида мед. Бизнесът е це-
логодишен основно заради къщата 
за гости. През активния период на 
събиране и пакетиране на мед в 
обекта са заети 10 човека, а през 
останалия период дейностите се 
обслужват изцяло от 4-членното 
семейство.

Инвестицията е включвала ня-
колко етапа, изцяло финансирани 
през LAG „Cserhatalja“. Реновира-
нето на селската къща за гости е на 
стойност 31 000 евро, за пчелните 
семейства е получена субсидия от 
11 000 евро, а стойността на проек-
та за преработка и пакетиране на 
мед е на стойност 61 000 евро. В 
микропредприятието се пакетират 
18 тона мед годишно, като голяма 
част от продукцията е за износ.  
Продукцията е сертифицирана като 
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био, като се произвеждат 15 вида 
мед. Селската къща за гости е сер-
тифицирана по унгарската система 
за къщи за гости с 4 слънчогледа (по 
5 степенна скала).

Същия ден представителите на 
МИГ „Девня – Аксаково“ посетиха и 
Пасто - единствения град на тери-
торията на LAG „Cserhatalja“. Там те 
разгледаха два обекта. Първият е 
Agro-Bodi Garden Machinery Centre. 
Собственикът – микропредприятие, 
се занимава с търговия с градинска 
техника, като работи под франчайз с 
известната скандинавска компания 
Husqvarna. Бизнесът е основан през 
2008 г, като през 2013 г. подготвя 
проект, финансиран през ЛИДЕР, 
включващ изграждане на складова 
база, сервиз и шоурум за презен-
тиране и продажба на градинска 
техника. Проектът е изпълнен за 8 
месеца.

Вторият обект, финансиран по 
ЛИДЕР в гр. Пасто, е църквата Szt 
.Lőrinc. Църквата е в готически и 
бароков стил и е построена през XV 
в. Проектът включвал реновация на 

църквата, цялостно пребоядисване 
и смяна на дограма, ремонт на по-
крив и озеленяване и подобряване 
на външния вид на пространството 
около храма. Проектът бил на стой-
ност 61 000 евро, изцяло безвъзмез-
дна помощ.

След Пасто българите се отпра-
вят към гр. Егри. Там посещават 
комплексната инвестиция Corona. 
Обектът включва предприятие 
за производство, консервиране и 
продажба на гъби, винарска изба и 
балнеологичен център.

Инвестицията е стартирана с 
изграждането на предприятието 
за отглеждане на гъби, като е по-
лучена субсидия през предишния 
програмен период от Европейския 
земеделски фонд в размер на 2 
млн. евро. В момента това е едно 
от най-големите предприятия в Ев-
ропа за отглеждане на култивирана 
печурка, кладница и шийтаке. Общо 
годишно се продават под различна 
форма 7 млн тона гъби.

На 7 септември нашите предста-
вители провеждат работна среща 

с екипа на LAG „Cserhatalja“ в тех-
ния офис. С кратка презентация 
Пал Хаяш представя дейността на 
унгарската организация - от сфор-
мирането й до края на изминалия 
вече програмен период. Те се за-
познават с развитието на подхода 
ЛИДЕР в Унгария и перспективите 
за периода 2014 – 2020. В атмос-
фера на приятелство и професио-
нализъм са обсъдени и общите им 
проблеми. В хода на разговорите 
са поставени предложения за съв-
местно сътрудничество и развитие 
с цел по-ефективно използване на 
помощта, ресурсите и достъпните 
мрежови услуги. Презентирани са 
новите идеи и цели, към които се 
стремят унгарските домакини, за да 
насърчат популяризирането и про-
изводството на местните продукти 
и превръщането на традиционните 
дадености в туристически атракции. 
В края на срещата председателят 
на МИГ-а г-н Хаяш призовава МИГ 
„Девня-Аксаково“ да участва в 
различни трансгранични проекти и 
международни инициативи, които 
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ще спомогнат за развитието на 
българското село и ще популяризи-
рат местното културно и природно 
наследство, местните традиции, бит 
и кулинария.

След проведената работна среща 
и обменената полезна информа-
ция екипът на българската МИГ е 
поканен да посети кметството на 
с. Козард и да се срещне лично с 
кмета Марта Хаяс. На срещата при-
съства и Тамаш Бакалар, проджект 
мениджър в МИГ „Черхаталия“. Г-жа 
Хаяс с гордост разказва за всички 
поети инициативи и постигнати 
резултати. Годишната държавна 
субсидия за управление на селото 
е едва 50 хил. евро. Тези средства 
са твърде недостатъчни, за да се 

постигнат необходимите резултати. 
По тази причина местната власт, 
членовете на МИГ „Черхаталия“ и 
няколко създадени от тях фондации 
използват всички възможности да 
кандидатстват по различни програ-
ми с международно финансиране. 

От 2004 г. до днес малкото село 
Козард има 47 успешно изпълнени 
проекти. За селище с население 
от 180 човека, това е впечатляващ 
резултат. Първият изпълнен проект, 
финансиран по програма за регио-
нално развитие е за изграждане на 
канализационна система в селище-
то. Освен с европейски средства, в 
субсидирането на тази инвестиция 
взема участие и цялото местно на-
селение. Понастоящем се оказва, че 
това е бил единственият шанс на се-
лото да подобри ВиК-системата си с 
европейско финансиране. Главната 
улица на селото е обновена също с 
европейски средства. По подобен 
начин са изградени и два социални 
центъра. Единият е финансиран по 
трансграничен проект с религиозна 

насоченост, в който участват над 30 
държави. Същият има създадено 
парково пространство, наречено 
„Градината на Мария”, с оформени 
кътчета за отдих и молитва. В сгра-
дата са обособени малка библиоте-
ка, детски кът, зала за презентации 
и провеждане на информационни 
срещи и събития. Вторият център, 
в който се помещава кметството, 
представлява модерна сграда, в 
която са отделени зала с капацитет 
от 50 места, удобна за провеждане 
на различни мероприятия; меди-
цински център; параклис; ритуална 
зала; библиотека; камбанария и 
паметник. В сградата са поместени 
множество картини на известни 
местни художници. Уникална ста-

туя, сътворена от известен унгарски 
скулптор, посреща посетителите на 
социалния център, изграден отново 
с европейски средства.

Г-жа Хаяс обяснява, че основен 
поминък на местното население е 
селският туризъм, но също и ово-
щарството и преработката на земе-
делски продукти. С цел привличане 
на нови бизнес инициативи инвес-
титорите в селището са освободени 
от плащане на корпоративен данък.

Всяка година в Козард се провеж-
дат 3 фестивала, които привличат 
множество посетители от цяла 
Европа. Подобни събития не само 
популяризират местния продукт, 
природните и културни забележи-
телности, но и благоприятстват за 
развитието на туризма и имат съ-
ществена стойност за просперитета 
на региона. Целогодишният турис-
топоток е над 15 000 души. Това 
създава работни места и поминък 
за местното население. В селото 
има само един ресторант - частен, 
чиято уникална атмосфера,  тра-

диционни унгарски храни и напитки 
пренасят посетителя в миналото на 
местните обитатели. Помещението 
е обзаведено модерно и с всички 
необходими удобства за спокойни 
и приятни срещи с приятели, обо-
собена е и лятна тераса. 

След интересната презентация 
и последвала дискусия, кметът на 
с. Козард, г-н Хаяш и г-н Бакалар 
развеждат българите из селото и им 
представят още от най-интересните 
проекти - социалния център и него-
вите архитектурни и художествени 
забележителности, както и създаде-
ния по проект музей с исторически 
и занаятчийски експонати от облас-
тта, където всеки посетител може да 
се докосне до местното културно и 

национално богатство. От с. Козард 
започват и 3 туристически пътеки, 
финансирани по ЛИДЕР. 

В хода на обиколката екипът на 
МИГ „Девня - Аксаково“ посещава 
един от иновативните проекти, ре-
ализирани на територията на унгар-
ската МИГ - Регионален екологичен 
демонстрационен и обучителен 
център. Бенефициент по проекта е 
местната фондация “Green Holiday 
Foundation”, като проектът е реа-
лизиран съвместно с бенефици-
ент от Финландия по програма за 
транснационално сътрудничество. 
Проектната инвестиция включва 
СМР, обособяване и обзавеждане 
на презентационна зала за про-
веждане на учебни курсове с еко-
логична насоченост за земеделци 
и ученици. Центърът функционира 
и като малък музей, представящ 
сбирка от препарирани животински 
и растителни видове. Към сградата 
е обособена градинска част, в която 
са посети непознати з00а терито-
рията растения.



5БРОЙ 3
септември 2018 г.НОВИНИ 5БРОЙ 2

август 2018 г.

Същия ден след обяд нашите 
представители посещават терито-
рията на Ipoly-menti Palócok LEADER 
Community, и с. Варсани. Лично кме-
тът г-жа Kanyó Judit ги посреща и им 
разказва за развитието на региона. 
На края на с. Варсани на 15 хектара 
са разположени общински градини, 
в които се отглеждат различни ви-
дове плодни дръвчета, градина с 
най-различни видове подправки и 
оранжерии. За градините и събира-
нето на реколтата целогодишно се 
грижат 80 безработни лица, наети 
по социален проект за намаляване 
на безработицата. След това гос-
тите посещават Форум за лечебни 
растения, който се провежда перио-
дично на територията на с. Варсани.

Работната визита на представите-
лите на МИГ „Девня - Аксаково“при-
ключва отново с посещение на 
офиса на LAG „Cserhatalja“, където 
основната тема на разговор е бъ-
дещата съвместна дейност и коо-
периране между двете организации 
не само в рамките на прилагане на 
LEADER/ВОМР, но и по други меж-
дународни проекти. Българският 
екип изказва благодарности към г-н 
Хаяш и г-н Бакалар за отделеното 
време, споделения професиона-
лен опит и полезна информация и 
отправя към тях покана да посетят 
България и МИГ „Девня - Аксаково“ 
в настоящия или следващия програ-
мен период. 

По време на работната среща с 
LAG „Cserhatalja“ беше споделен те-
оретичен и практически опит с една 
успешно действаща местна иници-

ативна група, като бяха демонстри-
рани добри практики как местното 
управление, в обединение с МИГ, 
създадените местни фондации и 
подкрепата на цялото население е 
постигнало забележителни резул-
тати в развитието и просперитета 
на с. Козард. Благодарение на 47 
изпълнени проекта, общи усилия и 
осъществени инвестиционни идеи, 
цялата инфраструктура на сели-
щето е модернизирана и обновена, 
създадени са нови микропредпри-
ятия и преработвателни цехове, 
почти всяка къща е преустроена в 
къща за гости и настаняване, все 

резултати които способстват за 
разкриване на нови работни места 
и увеличение на доходите на хо-
рата. Вследствие на това в Козард 
е изграден и наложен модел за 
устойчиво териториално развитие, 
а резултатът е повишаване общото 
качество на живот на територията.
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СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“ уведо-
мява всички заинтересовани лица от 
местната общност, че на 27.09.2018 
г. приключи общественото обсъж-
дане на проекта на документи, из-
готвен във връзка със стартиране 
на процедура за прием на проектни 
предложения по мярка 6.4 „Инвести-
ционна подкрепа за неземеделски 
дейности“ от Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на 
СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“. Пакетът 

от документи, включващ проект на 
Обява, Условия за кандидатстване и 
Условия за изпълнение, са достъпни 
за информация на интернет страни-
цата на СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ 
- www.migda.org.

СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ уведо-
мява всички заинтересовани лица от 
местната общност, че на 27.09.2018 
г. приключи общественото обсъж-
дане на проекта на документи из-
готвен, във връзка със стартиране 

на процедура за прием на проектни 
предложения по мярка 4.1. „Инвес-
тиции в земеделски стопанства“ от 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня 
- Аксаково“. Пакетът от документи, 
включващ проект на Обява, Усло-
вия за кандидатстване и Условия за 
изпълнение, са достъпни за инфор-
мация на интернет страницата на 
СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ - www.
migda.org.

Актуална информация 
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

www.migda.org

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
http://www.mzh.government.bg; http://www.dfz.bg/;

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
http://opic.bg;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
http://esf.bg.

ÒÅÐÈÒÎÐÈß ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈÈ, 
ÊÓËÒÓÐÍÎ È ÏÐÈÐÎÄÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ


