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 ДОКЛАД 

за Посещение за обмяна на опит и проучване на добри практики на МИГ от ЕС  

в LAG "LUOGHI del MITO", 16 – 19 юни 2014 г. 

 

 Посещението се проведе в съответствие с приложената Програма за посещението, която 

е предложена в офертата на организатора на посещението – консултантска фирма по евро 

фондове „EFFE S.r.l”, 72015 Fasano (Brindisi), Italia, Via Mignozzi 23, доуточнена при 

пристигането на място, преди старта на мероприятието.  Програмата включваше: 

- Семинар за представяне на добри практики по ЛИДЕР и 

- Посещения на място на проекти, подкрепяни от Местната инициативна група, 

които се проведоха на 17 и 18 юни. Групата беше настанена в хотел MILLE PINI в гр. Марина 

ди Джиноза, където пренощувахме от 16 до 18 юни.  

17 юни 2014 г.  

Програмата стартира със семинар в залата на хотела. Откриването на семинара стана с 

приветствие от кмета на града Vito De Palma, който посрещна кмета на Крушари- Добри 

Стефанов и зам.кмета на Тервел Дияна Илиева. Мероприятието беше отразено в местната 

телевизия, като бяха интервюирани кмета на града, директора на LAG "LUOGHI del MITO" и 

директора на МИГ Тервел-Крушари. 

Работната програма започна с представяне на българския МИГ с презентация на 

Николай Манев – изп. директор на английски език. Той представи територията и основните 

характеристики на Стратегията за местно развитие.  

Последва аналогично представяне на италианския МИГ от Селициана Маццолини – 

PR на МИГ-а, която съпровождаше групата през цялото времетраене на посещението. 

Презентацията й започна с представяне на територията регион APULIA и включва 7 общини в 

област Taranto: Massafra, Mottola, Castellaneta, Laterza, Palagiano, Palagianello и Ginosa. Тя 

направи обзор на исторически, природни и културни дадености. Сред тях са защитени зони 

дефилета (клисури, каньони) и скални жилища. Запозна със специфичните земеделски 

продукти със запазена марка за географския регион (Indicazione Geogragika Protetta) – 

клементина (вид мандарина), десертно грозде, зехтин екстра върджин, вид вино, сирене 

моцарела и др. МИГ-ът е подкрепял съхраняването на производството от дребни и средни 

земеделски производители на такива специфични за района земеделски продукти.    

След кафе пауза, в която бяха дадени интервюта за местната ТВ, директорът на LAG 

"LUOGHI del MITO" Даниел Далкорсо запозна със спецификата на тяхната Стратегия и 

резултатите. През последният програмен период (а планират същото и за следващия) тази LAG 

е изпълнявала проекти изключително по Ос 3. Различното е, че работейки по същите мерки 

като 321, 311, 312 и 323 те насочват всички усилия към социалния елемент и човешкия 

капитал, а не към изграждане на инфраструктура или на стандартен бизнес, каквато е 

практиката у нас. 



    

Ос 3 е насочена към подобряване качеството на живот в селските райони и 

разнообразяване на селската икономика, предлагайки подкрепа за развитието на местната 

инфраструктура и човешкия капитал в селските райони, така че да се подобрят условията за 

растеж и създаване на работни места във всички сектори и диверсификация на икономическите 

дейности. В частност по мерките от ос 3: 
 

Мярка 311 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“ се изпълняват 

- инвестиции за предоставяне на образователни и дидактически услуги на населението, със 

специално внимание към ученици и студенти и в синергия с националната образователна 

система; 

- инвестиции за предоставяне на социално-здравни услуги в полза на болните хора от 

населението; 

 

Мярка 312 „Подкрепа на развитието и на създаването на предприятия“ се изпълняват 

- инвестиции за осигуряване на  услуги за местното население, най-вече за малките деца и 

за възрастните (детски игрови центрове, наемане на детегледачки, рекреативни центрове 

за възрастни) 

 

Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и за селското население“ се изпълняват 

- инвестиции в услуги от дидактически, културен и рекреативен характер в полза на 

ученици; 

- инвестиции за социално полезни услуги засягащи социалното включване на възрастни 

хора и инвалиди (терапия с домашни животни, градинарска терапия, агротерапия, арт-

терапия, хипотерапия); 

- инвестиции за услуги в помощ на деца (детски игрови центрове, детски ясли в съчетание 

със селски туризъм)  

 

Мярка 323  „Опазване и подобряване на селското наследство“ се работи за повишаване 

стойността на археологичното, архитектурното, историческо-артистично наследство и на 

пейзажа на селските зони с цел засилване на атрактивността сред туристите към тези зони и 

подобряване на живота на населението. 

 

Мярка 331 “обучение и информиране” - обучение на професионални лица, които работят в 

земеделския сектор и възнамеряват да се усъвършенстват посредством придобиването на умения 

за въвеждане на иновации в сектора.  
 

След обяд от EGGE Srl. ни организираха няколко посещения с микробус на обекти. 

Посещение 1/ Ферма  “Valle Rita” за селски туризъм в Джиноза. Това е комплекс за селски 

туризъм, обитаван в помещения от обори, крепостни кули и други сгради от 13-15 век. Както 

тук, така и на другите посетени места за селски туризъм ни направиха впечатление няколко 

неща, които са поставени по различен начин от този при нас: 

- не се изграждат нови къщи за селски туризъм, а селски туризъм се развива в земеделски 

ферми, в които има животни и растения и които са решили да разширят дейността си, 

като осигурят условия за туристи от градовете и от чужбина да се запознаят с тяхното 

земеделско производство.  

- не се иска финансиране за цял нов обект, а помощ за доизграждане на нещо малко в 

рамките на комплекса – например преустройство на помещения за сено в стая за гости, 

преустройство на бивши казармени помещения в зала за церемонии като сватби и 

тържества.  

- Посетителите не идват на тези места за ден, минавайки по пътя към морето, а отсядат в 

къщите за селски туризъм за по седмица и от тук ходят към морето или града и после се 

връщат на село сред природата.    



    

Посещение 2/ Фурна за хляб в гр. Латерца. На територията се произвежда твърда пшеница, 

която се използва за направата на хляб и тестени изделия – пасти. За разлика от северна Италия, 

в южната част се консумира хляб като у нас. "Хлябът на Laterza" се произвежда с бланширано 

брашно от твърда пшеница, вода, сол и мая и се пече бавно в продължение на 2 часа при 

температура от 400° градуса в каменни пещи, които се загряват с дърва за огрев. Фурната е 

подпомогната, за да съхрани традиционното производство. Макар да е по-скъп, хлябът е 

търсен на пазара и в ресторанти. 

Посещение 3/ Общинска управа на Латерца – поради отсъствие на Кмета Gianfranco Lopane, 

ни посрещна оторизирана от него представителка, отговаряща за култура, туризъм и музеи. От 

срещата направи впечатление, че в нейния ресор общината изключително разчита на средства 

от МИГ-а. С подкрепата на МИГ-а са реализирани три проекта, които на следващия ден лично 

госпожата ни показа: новооткрита музейна сбирка на майолика, възстановена скална зала 

Cantina Spagnola от 15-16 век, използвана  за посвещаване в тайни масонски общества и 

туристическа пътека с площадка за наблюдение на най-известните дефилета (каньони, ravine).   

Посещение 4/ Животновъдна ферма Tucci в Аgro di Laterza; вечеря в прилежащия ресторант – 

специфично за свинефермата е, че с подкрепата на МИГ към нея е изградено заведение, което е 

туристическа атракция.  

18 юни 2014 г.  

 Сутринта продължи семинара с две лекции:  

Първата лекция бе на тема „Социално земеделие и Green Care“, водена от г-жа Assunta 

di Matteo – външен експерт в областта на социалното земеделие с подзаглавие „Алтернативните 

терапии и социалното включване чрез социално земеделие  в подкрепа на развитието на 

селските райони и на хората“. Тя обоснова необходимостта и възможностите за социални 

дейности чрез земеделието и разясни формите за подкрепа на човешкия капитал, някои от 

които се реализират в района чрез проекти на LAG "LUOGHI del MITO".  

Терминът Green care се отнася до Care farming - терапевтичното използване на 

земеделски практики. Care farming използват цялото или част от земеделското стопанство за 

осигуряване на здравни, социални или образователни грижи за един или група нуждаещи се 

уязвими хора.  Целта на Care farming е да се спомогне психичното и физическо оздравяване на 

тези хора, чрез предоставяне на възможност да прекарат известно време в работа в 

стопанството, като участват в контролирана и структурирана програма от свързани със 

земеделието дейности, като  животновъдство, растениевъдство, отглеждане на зеленчуци. 

Идеята на такава ферма е хората, животните и земята да работят заедно за взаимно изцеление, 

опитвайки се да облекчат последиците от дефицит на природа. 

ЕС през последните години фокусира вниманието си върху иновативна комбинация 

между селското стопанство и социално развитие, което води до така нареченото "Социално 

Земеделие". Като се следва идеята за използване на различни фондове за постигане на общи 

политики, в резултат на обединяване на ресурси от  Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР), Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския 

социален фонд (ЕСФ), в националната стратегическа рамка на Италия измежду десетки 

приоритети на първо място излизат някои които изтъкват значимостта на социалното 

земеделие. 

ПРИОРИТЕТ 1 

○ подобряване и повишаване стойността на човешките ресурси, който цели да подпомогне обучението на 

професионални лица, и в нашия случай, за тези които работят в земеделския сектор и възнамеряват да се 

усъвършенстват посредством придобиването на умения в сектора социално земеделие и в приложението в него 

дейности, като дидактическата ферма и социална ферма. 

ПРИОРИТЕТ 4 

○ отнасящ се до социалното включване и услугите за качество на живот и териториалната привлекателност, целящ 

да повиши стойността на социалния капитал, използван в градските и селските зони, чрез подобряване на 

http://en.wikipedia.org/wiki/Care_farming
http://en.wikipedia.org/wiki/Care_farming
http://en.wikipedia.org/wiki/Care_farming


    

качеството и на достъпността до услугите за социална закрила и обучение. Дейността е насочена към инвалиди, 

между които лица неспособни да се грижат за себе. 

Близостта до природата позволява на хора с проблеми да стъпят здраво на земята, като 

стават свидетели и участват в раждането и отглеждането на живите организми. Затова се стига 

до идеята да се използват земеделски практики за възстановяването на хора с проблеми от 

социално естество, групи с риск от социална маргинализация (които не могат да се грижат за 

себе си, хора с пристрастяване, жертви на насилие, бивши затворници, хора в социално 

неравностойно положение). Затова в Италия нормативно е уреден статута на социалните 

ферми. Фермата организира такава дейност, като наема хора с такива проблеми и ги използва в 

трудовия процес.  С въвеждането на социален елемент в земеделската ферма тя става социална, 

образователна ферма, провинциална ясла и детска градина, терапевтичен център, приемателен 

център за хора с увреждания и /или възрастни хора и / или хора в неравностойно положение. От 

тази гледна точка във фермата стават необходими интердисциплинарни умения, фермерът 

следователно трябва да наеме и включи екип от педагози, психолози, психиатри, педагози. Те 

работят съвместно по програми за терапия на наетите. По такъв начин се постигат много 

предимства. У нас от социалния фонд се плаща за временна трудова заетост обикновено за 

почистване и озеленяване, като ефектът е че ще получават временно възнаграждение. Но те не 

се обучават, не са под грижа и не излизат от ситуацията, в която са попаднали. Докато, когато 

средствата се предоставят на социалната ферма, те се научават на професия, фермата печели от 

техния безплатен за нея труд, в селата се връщат педагози, психолози, психиатри, педагози и се 

подобрява човешкият капитал.  

Следващото представяне беше свързано с предната лекция - практическия опит на 

социална ферма „Sierro Lo Greco“ беше представен от Роберто Барберио – управител на 

такава ферма. Той изтъкна предимствата за фермата, за селския район, за участниците в 

процеса и задържането им в селата, за физическото и психично здраве на участниците. В 

неговото земеделско стопанство той е направил „дидактическа ферма“, в която са създадени 

условия за обучение на деца и ученици: 

• Дидактическите ферми са земеделски или агротуристически дружества които обединяват 

училища, семейства, възрастни хора, летни центрове. 

• Дидактическите ферми отварят вратите си за училища и посетители;  

• Дидактическите ферми са място на активна педагогика с цел да се разбере връзката между 

произхода на земеделските продукти и тяхното предназначение: храната за нас хората. 

• Дидактическите ферми са място за среща, взаимно опознаване, обмяна на опит между 

земеделците, децата, обучаващите, възрастните. 

• Дидактическите ферми представляват една вселена, която разкрива богатството и 

разнообразието в земеделието, със своите продукти, пейзажи, която показва ролята на 

земеделеца, уменията в селскостопанската култура, страстта на селяните към тази работа 

и любовта към земята. 

Възпитателния ефект на дидактическата ферма се състои в: 

• засилване на интереса към (пре)откриване на околната среда и земеделската дейност; 

• оценяване на собствената територия и биоразнообразието; 

• повишаване чувствителността към ритъма на природата и опазване на околната среда; 

• възпитаване към съвестна консумация чрез разбиране на връзките между 

производствените системи, консумирането на храни и опазването на околната среда 

• разбиране на пътя който храните изминават от полето до масата. 

Педагогическият подход в дидактическата ферма се базира на три фундаментални идеи: 

1. Активна педагогика – „да научим правейки“, предлагайки място за практически 

дейности или преки експерименти  - обработване, събиране, сеене, видоизменяне, строене, 

дегустиране. 

2. Контактът с живите организми - предлагане контакт с животните и растенията в 

тяхната естествена среда. 

3. Място за живот, среща, обучение, емоция – дава повод за среща между земеделци и 

ученици/потребители с цел обогатяване, оставяне на спомен, емоция.   



    

 

Следобедът на 18 юни беше посветен на посещения. 

Посещение 5/ Социална дидактическа ферма „Sierro Lo Greco“.  Водещият последната 

сутрешна лекция Роберто Барберио ни заведе в своята ферма. В земеделското си стопанство е 

създал условия за наблюдаване отглеждането на различни животни, много видове растения, 

подправки, зеленчуци. В подходящо оборудвани помещения ученици от последните класове се 

обучаваха в грънчарство. Мъжете от групата, включително кмета на Крушари и 

изпълнителният директор се включиха в курса.  

Като активна фигура в обществения живот на града, той и отговарящата за култура, туризъм и 

музеи в община Латерца, която ни прие предишния ден, ни заведоха на следващите три обекта, 

които също са направени с подкрепата на  LAG "LUOGHI del MITO":   

 Посещение 6/ Скална крипта Cantina Spagnola. Това е  създадена през 1664 г. от испански 

благородник скална крипта, която се е ползвала като зала за посвещаване в тайни общества от 

масонски тип и рицарски ордени. Тя е била изоставена и сега се реставрира и ще стане 

туристическо място по проект на МИГ-а.  

Посещение 7/  Туристическа пътека в Защитена зона Ravine в Laterza и Gravina. Южната 

част на Италия е единственото място на ботуша с каньони и дефилета (ravine). Тези природни 

забележителности са защитени зони, понеже са непроходими, под нивото на терена и са 

убежище за много изчезващи видове животни. Със средства на МИГ-а е изградена къса 

туристическа пътека и дървена площадка, от която може да се наблюдава каньона.  

Посещение 8/ Занаятчийска работилница за производство на антична майолика.  

Майоликата е вид керамика, пренесена тук от Древния Изток през 15 век. Има специфична 

техника на оцветяване на съдовете и плочките, подобно на фаянса. Със средства по проект към 

МИГ-а община Латерца възстановява такава древна занаятчийска работилница в историческа 

сграда в центъра на града. Както стана ясно от разговорите, общината се старае да привлича 

туристи, като създава туристическа инфраструктура и възстановява места с историческа 

стойност, тъй като за разлика от севера, южна Италия не е популярна туристическа дестинация.  

 

С това приключи официалната програма на групата и на 19 юни групата отпътува 

обратно с полет от Бари до Букурещ.  

 

Според участниците в посещението, те имаха възможност да се запознаят с резултатите 

от работата на МИГ, работещ в други икономически и обществени условия, в които МИГ 

решава други задачи. Това разшири кръгозора и ще допринесе за появата на нови идеи при 

планирането на стратегията на МИГ Тервел-Крушари за следващия програмен период. 

Основният извод за всички беше, че МИГ не трябва да дублира функциите на фонда на ниво 

община, а да има социална насоченост, като подкрепя социални инициативи и подпомага 

общините в решаването на въпроси от обществена значимост на конкретната територия.   

 

 

Водещ групата: 

 

 

/Николай Манев/  

 

 


