
Делегация от МИГ „Девня - Аксаково“ 
обмени опит с LAS “Barje z zaledjem” - 

Полхов Градец в Словения

Ноеìâðè 2017 ã., áðоé 3

Представители на МИГ „Девня - Аксаково“ посетиха LAS “Barje z zaledjem” в Полхов градец, Словения. Целта 
на посещението бе да се обменят опит и добри практики със словенските им колеги. На 9 ноември следобед 
групата бе посрещната на територията на LAS “Barje z zaledjem” в Полхов Градец от Хелена Чук и Андрей 
Удович.               Подробности за посещението ще намерите в броя
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Представители на Сдружение 
с нестопанска цел „МИГ Девня 
– Аксаково“ осъществиха посе-
щение на LAS “Barje z zaledjem”, 
Словения, с цел обмен на опит и 
добри практики. Делегацията се 
състоеше от членове на екипа и 
членове на колективния върхо-
вен орган на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“.

На 09.11.2017 г. групата бе по-
срещната на територията на LAS 
“Barje z zaledjem” в Polhov Gradec 
от Helena Čuk и Andrej Udovč.

След кратко представяне на 
LAS “Barje z zaledjem” бе посетен 
замъкът на граф Благай. Със 
средства, получени чрез LAS 
“Barje z zaledjem”, е извършен 
ремонт на пътя край замъка, 
извършен е и частичен ремонт 
на сградата. Историята на граф 
Благай е представена от местни 
младеж и девойка, превъплъте-
ни в ролята на „графа“ и „графи-
нята“, чрез тематична екскурзия 
в замъка. На чаша топъл чай, 
поднесен с продукти от местни 
производители, домакините 
представят кратка презентация, 
разказваща историята, свързана 
с откриването на Дафне Блага-
яна: „През 1837г. по време на 
кратка разходка в горите около 
замъка граф Благай открил 
непознато за него красиво цве-
те. Тъй като графът бил много 
впечатлен от цветето, решил 
да го изпрати в Любляна при 
общо признатия ботаник Хенри 
Фраер. След кратко проучване 
Фраер нарекъл новооткрития 
растителен вид на неговия от-
кривател граф Благай – „Дафне 
Благаяна“. 

Представянето на замъка е 
пример как със средства, полу-
чени чрез местната инициативна 
група, могат да бъдат запазени 
и популяризирани местните тра-
диции и култура.

В непосредствена близост до 
замъка със средства, получени 
чрез LAS “Barje z zaledjem”, е 

изградено помещение, в което 
местни производители от района 
предлагат биопродукти. Разра-
ботено е също и приложение за 
смартфон, чрез което произво-
дители и клиенти осъществяват 
контакт. Приложението отчита 
предлагания асортимент и коли-
чества, както и посещаемостта 
на своеобразната борса.

В замъка е уредена и музейна 
сбирка на пощенското дело в 
Словения, което също е свър-
зано с живота на граф Благай.

Във втория ден от посещение-
то членове на екипа и членове 
на колективния върховен орган 
на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 
посетиха град Vrhnika. Предста-
вена е родната къща-музей на 
известния словенски писател 
и общественик Ivan Cankar. Къ-
щата също е ремонтирана със 
средства, получени чрез LAS 
“Barje z zaledjem”, предвижда 
се допълнително финансиране 
и през настоящия програмен 
период. Уредниците на музея 
запознаха групата с живота и 
творчеството на Ivan Cankar, а 
срещата приключва с чаша кафе 
като препратка към известно 
негово произведение, в което 
той иска от майка си чаша кафе.

Представянето на град Vrhnika 
продължи с пазара за местни 
производители, разположен на 
територия от около 300 кв.м, 
реализиран също със сред-
ства, получени чрез LAS “Barje 
z zaledjem”. Веднъж седмично 
производители от територията 
предлагат своята продукция на 
клиентите си и обменят мисли, 
опит, идеи.

Следващият обект, получил 
финансиране чрез LAS “Barje z 
zaledjem”, е училището. Ремон-
тиран е покривът и е извършено 
външно саниране.

Представената от домакини-
те изградена чрез LAS “Barje 
z zaledjem” детска площадка 
непосредствено до училището 

и детската градина оставила 
най-силно впечатление в пред-
ставителите на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“. Площадката, както 
и всички съоръжения на нея, са 
изработени по индивидуален 
проект. На срещата е предста-
вен изпълнителят на съоръже-
нията – местен занаятчия, който 
разказва накратко процеса по 
проектиране и изграждане на 
площадката. Интересен факт е, 
че на площадката е изградено 
помещение със санитарен въ-
зел, умивалници и малък салон 
за отдих и организиране на мал-
ки тържества.

Непосредствено до детската 
площадка отново със финанси-
ране чрез LAS “Barje z zaledjem” 
е обособена територия, на коя-
то децата от детската градина 
отглеждат различни растения и 
зеленчуци както и две кокошки 
под контрола на ветеринар. 
Продуктите се обработват в са-
мата детска градина от децата 
и се консумират от тях. На тази 
територията е оформено езеро 
с водни лилии и алея с различни 
настилки, по които децата хо-
дят боси. Интересен пример за 
възпитание на непосредствено 
и непринудено общуване с при-
родата.

Разказът на персонала от дет-
ската градина завършва с пряс-
но изпечен от домакините хляб 
и сладко от ябълки, предложени 
за дегустация.

След приятните впечатления, 
останали в членовете на екипа 
и членовете на колективния 
върховен орган на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ от предста-
вените обекти, финансирани 
чрез LAS “Barje z zaledjem”, 
работното посещение логично 
приключи с отправена от страна 
на Изпълнителния директор г-н 
Тодор Зафиров покана за посе-
щение в Република България 
на територията на МИГ „Девня 
– Аксаково“.

Делегация от МИГ „Девня - Аксаково“ обмени опит 
с LAS “Barje z zaledjem” - Полхов Градец в Словения
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В къщата на писателя Иван Чанкар
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Андрей Удович, директор на 
LAS “Barje z zaledjem”, запоз-
на накратко членове на еки-
па и членове на колективния 
върховен орган на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ с техния 
МИГ. LAS “Barje z zaledjem” е 
разположен на територията на 
общините Brezovica, Borovnica, 
Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, 
Log-Dragomer in Vrhnika. Подпи-
сано е споразумение за парт-
ньорство, в което е определен 
водещият партньор.

Стратегията, която се реа-

лизира на територията на LAS 
“Barje z zaledjem”, се финансира 
от два фонда – Европейския зе-
меделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския 
фонд за регионално развитие. 
Включените в стратегията на 
LAS “Barje z zaledjem” мерки не 
финансират бизнес проекти, 
а са насочени към проекти с 
обществена значимост: ремонт 
на училище и детска градина, 
изграждане на детски площадки, 
ремонт на къщата на известния 
словенски писател и обществе-

ник Иван Цанкар, ремонт на пътя 
край замъка и на самия замък на 
граф Благай.

След кратка беседа представи-
телите на  LAS “Barje z zaledjem” 
и СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 
обобщиха, че въпреки различи-
ята в структурата и начина на 
организация на българските и 
словенските МИГ-ове те допри-
насят за изпълнение на принци-
пите на подхода „ЛИДЕР“ - „ЛИ-
ДЕР” допринася за подобряване 
качеството на живот в селските 
райони.

Какви са приликите и разликите между 
двете местни инициативни групи
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В замъка на граф Благай



6 БРОЙ 3
ноември 2017 г.

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

Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 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 Европейските структурни и инвестиционни фондове.

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, 
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