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МИГ „Балчик - Генерал Тошево“ 
се подготвя за работа по проект, 

свързан с трансграничното 
сътрудничество в областта на 

биоземеделието

На 8 юли т.г. експерти от 
Местната инициативна 
група “Балчик - Гене-
рал Тошево” запознаха 
медиите с резултатите 
от посещенията на тех-
ни работни групи през 
юни и началото на юли в 
Испания и Кипър.
От срещата, провела се 
в община Балчик, стана 
ясно, че МИГ-ът работи 
по проект за сътрудниче-
ство в областта на биозе-
меделието с партньори 
от Испания и Кипър. Той 
е свързан с транснацио-
нално сътрудничество 
по мярка 19,3.
“Посещенията в двете 
страни ни дадоха въз-
можност да уточним ня-
кои подробности, свър-
зани с бъдещия проект 
– параметри на бюдже-
та, както и дейностите, 
които ще осъществим”, 
съобщи изпълнител-
ният директор на МИГ 
“Балчик Генерал Тоше-
во” г-жа Росица Попо-
ва. Тя уточни, че на 10 
юли ще бъде подписано 
тристранното споразу-
мение, което ще даде 
възможност в бъдеще да 
се кандидатства за осъ-
ществяване на трансгра-
ничния проект.
По време на срещата в 

Балчик се проведе и ви-
деоконферентна връзка с 
партньорите от Испания 
и Кипър, за да се уточ-
нят последните догово-
рености. Роберто Корде-
ро от МИГ “Сиера Оесте 
де Мадрид” отново спо-
дели за натрупания опит 
през годините с подобни 
европейски проекти. А 
Евдокия Баламу, изпъл-
нителен директор на 
МИГ “АНЕТЕЛ” в Ки-
пър, сподели опита си 
пред българските жур-

налисти, по трансгра-
ничен проект, свързан с 
гастрономически марш-
рути. Този проект обе-
динява различни видове 
производители, ресто-
рантьори и собственици 
на къщи за гости, които 
показват как се приго-
твят местните гозби. На 
тази база е създадена и 
гастрономическа карта, 
която включва 3 марш-
рута, с които там се 
привличат малки групи 
туристи от цял свят.

„Локално био и органично 
производство - нова възможност за 

развитие на селските райони” 

На 10 юли т.г. в община 
Балчик Местната ини-
циативна група (МИГ) 
„Балчик – Генерал То-
шево“ даде заключител-
на пресконференция по 
повод края на проект 
„Локално био и органич-
но производство - нова 
възможност за разви-
тие на селските райони” 
(LOBOPRO) по процеду-
ра BG06RDNP001-19.085 
за подбор на проектни 
предложения за подго-
твителни дейности за 
вътрешнотериториално и 
транснационално сътруд-
ничество по подмярка 
19.3 „Подготовка и из-
пълнение на дейности за 
сътрудничество на мест-
ни инициативни групи“ 
от мярка 19 „Водено от 
общностите местно раз-
витие” от ПРСР 2014 - 
2020 г.
На журналистическите 
въпроси отговориха из-
пълнителният директор 
на МИГ-а инж. Росица 
Попова и координаторът 
по проекта Галина Няго-
лова.
Целта на проекта според 
г-жа Попова е промо-
тиране и стимулиране 
на биологичното и ор-
ганично производство 
и земеделие на тери-
торията на МИГ „Бал-
чик – Генерал Тошево“. 
Чрез представяне на 
биопродуктите, произве-
дени на територията на 
МИГ-а, ще се постигне 
и синергия между сек-
торите биоземеделие/
биопроизводство и еко-
логичен устойчив селски 
туризъм. Целта е терито-
рията на МИГ „Балчик 
– Генерал Тошево“ да се 
превърне в зона с трайно 
установяване на добри 
практики за биоземеде-
лие и биопроизводства, 
които по естествен начин 
да постигнат синергия с 
другия важен за регио-
на сектор - еко-туризъм, 
гастрономичен туризъм 
и „бавен селски туризъм 
(Slow tourism).
В „Националния план за 
действие за развитие на 
биологичното производ-
ство“, публикуван през 
2019 г., е подчертано, че:
- От 2015г. България зае-
ма едно от челните места 

по площи с лозя, отглеж-
дани по методите на био-
логичното земеделие в 
ЕС, което прави възмож-
но производството на 
биовино, разрешено от 
2012 г. с регламент на ЕС 
(N203/2012).
- През 2015 г. България се 
превръща в лидер в Евро-
па по отношение на брой 
пчелни кошери, отглеж-
дани в съответствие с ме-
тодите на биологичното 
земеделие, което е пред-
поставка за разширява-
не на производството на 
биологични пчелни про-
дукти.
- По размер на сертифи-
цирани площи за събира-
не на диворастящи пло-
дове, билки и гъби, през 
2014 г. България е на тре-
то място в ЕС след Румъ-
ния и Финландия.
- България е най-големи-
ят производител на био-
логично розово и лаван-
дулово масла в света.
- Все повече млади хора 
се насочват към биоло-
гично производство и/
или преработка. Огром-
ното търсене на здраво-
словни и чисти продукти 
в световен мащаб помага 
за развитието на сектора.
- България има капацитет 
за разработване на инова-
тивни земеделски и хра-
нителни продукти, както в 
рамките на научно-изсле-
дователски Институти и 
университетски центрове, 
така и от страна на бизне-
са.
Биопроизводството е 
включено като приоритет 
във всички инвестицион-
ни мерки на ПРСР.
- Развива се алтернативен 
туризъм, който може да 
ползва продуктите на био-
логичното земеделие.
Всичко казано дотук, за-
едно с факта, че нашата 
територия, на нашата 
МИГ, е благоприятна за 
развитието на биоземе-
делие и производство на 
биопродукти, ни дава ос-
нование да разработим 
проект за подготвителни 
дейности за транснацио-
нално сътрудничество по 
темата за стимулиране на 
биологичните производ-
ства, заяви г-жа Попова..
Целта на приключилия 
проект бе да се установи 

международна партньор-
ска мрежа, чрез която 
да се развият дейности, 
свързани с повишаване на 
потребителското доверие 
към биологичните земе-
делски продукти и про-
мотирането им на нацио-
налния и външни пазари; 
провеждане на обучения 
и консултантска дейност 
в областта на биологич-
ното производство, вкл. 
насоки в сертифициране, 
както и активирането на 
всички заинтересовани 
страни. Чрез този про-
ект за сътрудничество 
ще развием иновативни 
методи за биоземеделие 
и биопроизводства, чрез 
които освен добавена 
стойност на територията 
да се постигне и синергия 
между двата сектора – ту-
ризъм и биоземеделие.
Бяха постигнати следните 
резултати:
1. Подписано бе спора-
зумение за партньорство 
с МИГ-ове от Мадрид и 
Ларнака;
2. Разработенo бе проек-
тно предложение/прило-
жение към споразумение-
то за транснационално 
сътрудничество.
Проектът за сътрудниче-
ство доведе до следните 
резултати:
Разработване на марке-
тингов микс за изграждане 
на корелация „биопродук-
ти – туризъм“ и постигане 
на синергия между двата 
сектора;
Добавена стойност на те-
риторията на МИГ „Бал-
чик – Ген. Тошево“ като 
качествена среда за разви-
тие на биопроизводства и 
селски ено и гастрономи-
чен туризъм.
Представители на Местна 
инициативна група (МИГ) 
„Балчик – Генерал То-
шево” посетиха Мадрид 
(Испания) – 19 и 20 юни, 
и Ларнака (Кипър) – 5 и 6 
юли, за да подготвят спо-
разумение за съвместен 
международен проект за 
развитие на биоземеде-
лието.
„Нашите представители 
посетиха териториите на 
потенциалните партньори 
по проекта - Асоциаци-
ята за интегрално раз-
витие на Мадрид „МИГ 
Сиера Оесте де Мадрид“ 

и Агенцията за развитие 
на региона на Ларнака и 
Фамагуста „МИГ АНЕ-
ТЕЛ“ в Кипър“ – добави 
г-жа Попова. - По време 
на срещите бяха проведе-
ни разговори и бяха пред-
ставени добри практики 
в прилагането на методи 
за биологично земеделие 
и производството на био-
логични и органични про-
дукти. Основен акцент в 
разговорите бе поставен 
върху възможностите за 
сътрудничество между 
различните икономически 
субекти и действащи лица 
на територията на МИГ-а, 
както и постигането на 
синергия между тях с ог-
лед устойчивото развитие 
на местната идентичност 
и промотирането на ка-
чествени местни биопро-
дукти.
Директорите на двата 
партньорски МИГ-а - Ро-
берто Кордеро и Евдокия 
Баламу изказаха своето 
задоволство от предо-
ставената възможност да 
участват в подобен про-
ект, посветен на важен за 
икономиката на селските 
райони сектор, а именно 
биоземеделието, орга-
ничното производство и 
екопродуктите. Бяха пред-
ставени различни по вид 
дейности и инициативи, 
свързани с биопродукти-
те, биологичните и еколо-
гични земеделски и незе-
меделски дейности.
Направени бяха анализи 
и обсъждания на идеи и 
въпроси, свързани с про-
екта за сътрудничество. В 
делова обстановка парт-
ньорите изработиха план 
за разпределяне на роли-
те, задачите и дейностите 
в проекта за сътрудниче-
ство. Бяха дискутирани 
сроковете, ангажимен-
тите, целите и желаните 
резултати, определена 
бе и рамката на бюджета 
в проекта за сътрудни-
чество. Коментираните 
и редактирани тексто-
ве вече са включени в 
съдържанието на Спора-
зумението за сътрудниче-
ство, което бе подписано 
след онлайн среща между 
партньорите.
Общият бюджет на про-
екта беше 48 824,20 лева.
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