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Водеща организация: Сдружение „Център за обучение и услуги”
Партньори: Община Белово, Община Велинград, Община Септем-

ври и ЕТ “Иванка Петрова – 44”
Срок на реализация: 3.06.2009 година – 3.02.2011 година
Финансиране: Програма за развитие на селските региони ОС 4 - 

ЛИДЕР
Обща цел на проекта: Да подпомогне изграждането и развитието 

на Местна инициативна група на територията на общините Белово, 
Септември и Велинград. 

Конкретни цели на проекта:
Да повиши уменията на местната общност да изгражда и поддър-

жа функционирането на МИГ;
Да подпомогне процеса по изготвяне на адекватна и конкурентна 

местна стратегия за развитие;
Да активизира максимално широк кръг от населението на трите 

общини за участие в разработването и прилагането на стратеги-
ята;

Да подпомогне и развие стартиралата още в средата на 2007 ини-
циатива на местни хора за създаване на МИГ.  

ОС 4 - ЛИдЕР

Подходът Лидер допринася за постигането на целите на прио-
ритетите по оси от Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР) 2007-2013 г., свързани с развитие на конкурентоспособни и 
основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително- 
вкусова промишленост, опазване на природните ресурси и околна-
та среда в селските райони, подобряване качеството на живот и 
разнообразяване на възможностите за заетост в селските райо-
ни. ЛИДЕР е подход, който се прилага на териториален принцип във 
всички селски общини на територията на България. ЛИДЕР подпома-
га създаването и функционирането на местни инициативни групи 
(МИГ), обхващащи територия с минимум 10 000 и максимум 100 000 
жители (вкл. градове в селските райони) и оказва финансова помощ 
за разработването и изпълнението на стратегии за местно разви-
тие. Управляващ орган на ПРСР за прилагането на мерките от ос 4  
за програмния период 2007 – 2013 е дирекция „Развитие на селските 
райони”. За прилагане на ос 4 са планирани минимум 2,5% от бюдже-
та на ПРСР, които общо за периода 2007-2013 са 76,99 млн евро (ев-
ропейски и национали средства)

Управляващият орган (УО) на ПРСР осъществява дейностите по 
приемане, разглеждане, оценяване и одобряване/отхвърляне на заяв-
ленията за подпомагане, провежда процедура за селекция на Мест-
ните инициативни групи (МИГ), контролира  изпълнението на стра-
тегиите на МИГ, одобрява разходите за управление и разходите за 
придобиване на умения и оживяване на териториите на одобрените 
и на потенциалните МИГ, провежда избор на проектите за сътруд-
ничество. МИГ са отговорни за оценката, избора, сключването на 
договорите  и наблюдението на прилаганите проекти от техните 
стратегии за местно развитие. Областните Разплащателни аген-
ции (РА) правят проверки за съответствие преди сключването 
на договорите по проектите, за да се гарантира, че проектите 
удовлетворяват критериите за съответствие, посочени в Регла-
ментите на ЕС, ПРСР и Стратегиите за местно развитие. Всички 

плащания за реализирани проекти в рамката на  стратегиите за 
местно развитие от Местната инициативна група, разходите за 
управление, разходите за придобиване на умения, проекти за оживя-
ване на територията и сътрудничество се извършват от Разпла-
щателната агенция. Наблюдението и контролът по прилагането на 
стратегиите за местно развитие се осъществява от УО на ПРСР. 

мярка 4.1 “Прилагане на стратегии за местно развитие”, се 
прилага през целия програмен период (2007-2013 г.) и стартира през 
месец декември 2008 г.  През  периода 2007 – 2011 г. ще бъдат ор-
ганизирани най-малко три конкурса за кандидатстване за избор на 
МИГ.  Процедурата за избор на МИГ включва следните стъпки:

Обявяване на открита процедура за набиране на кандидатури 
- публикуване на обява за набиране на кандидатури в поне един на-
ционален ежедневник и на електронната страница на Министъра на 
земеделието и храните (МЗХ).

Оценка на постъпилите кандидатури - кандидатурите ще бъ-
дат разглеждани и оценявани от комисия за избор, назначена от 
МЗХ, която издава компетентно становище по представените 
кандидатури. 
Избор на мИг - комисията за избор класира кандидатите според 
общия брой събрани точки и изготвя мотивирано становище 
до Министъра на земеделието и храните, като препоръчва кои 
кандидатури да се одобрят или отхвърлят. Министърът взема 
окончателно решение за одобрените/отхвърлените кандидату-
ри.
Подписване на договор: Одобрените кандидати се поканват за 
сключване на тристранен Договор за управление на стратегия-
та за местно развитие между УО, РА и МИГ, в който са описани 
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задълженията и отговорностите на всяка страна.
мярка 431 (1) „управление на мИг, придобиване на умения и по-

стигане на обществена активност в териториите на избрани и 
одобрени местни инициативни групи” се прилага през целия програ-
мен период, паралелно с мярка 41. Мярката осигурява финансиране 
на МИГ за обезпечаване на оперативни разходи за администриране 
дейността на групата (заплати, социални и здравни осигуровки, раз-
ходи за експерти, наем/закупуване на офис техника, срещи на МИГ и 
др.), които не трябва да превишават 60% от общите допустими 
разходи, определени за всяка отделна МИГ по тази мярка. Финансо-
ва помощ се предоставя и за дейности по придобиване на умения и 
повишаване на обществената активност на  населението на съот-
ветните територии на МИГ (проучвания на територията, популя-
ризация, информиране на населението, обучение на екипа за прила-
гане на стратегиите и др.),  като тези разходи трябва да бъдат 
най-малко 40% от общите допустими разходи, определени за всяка 
отделна МИГ по тази мярка. 

NB. Наименованието ЛИДЕР произтича от френски език и означава 
“Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските 
райони”.  

ПРЕдСТАВямЕ ПАРТНьОРИТЕ ПО ПРОЕКТА
Сдружение «център за обучение и услуги» (цОу)

Сдружението има следните цели, основани на равноправна и де-
мократична основа: 

Да повишава квалификацията и уменията на различни целеви 
групи;
Да подобрява достъпа до обучения и услуги на групи в социална 
изолация и да подпомага тяхното социално включване;
Да създава и развива социални модели и мрежи за интеграция и 
реинтеграция на групи в риск;
Да организира младите хора и да създава условия за тяхната 
успешна реализация и себеизява;
Да подкрепя граждански инициативи, съдействащи на целите на 
сдружението;
Провеждане на квалификационни курсове и обучителни програ-
ми.
Предоставяне на различни социални услуги: социален асистент; 
домашен помощник; домашен социален патронаж; дневен цен-
тър; център за временно настаняване; кризисен център; при-
емна грижа; център за настаняване от смесен тип; защитени 
жилища; обществени трапезарии; приюти; 
Създаване и развите на социални предприятия – като начин за 
устойчивост на НПО; 
Развитие формите на публично-частни партньорства в со-
циално-икономическата сфера; изграждане на социално-правни 
центрове за услуги на групи в социална изолация; създаване на 
модели за превенция на насилието и подпомагане на жертвите;
Сътрудничество с организации, институции и физически лица в 
страната и чужбина;
Провеждане на консултации и експертна помощ в различни об-
ласти: обучение, социални услуги, разработване и управление на  
проекти и други, свързани с целите на сдружението дейности;
Да повишава квалификацията на лица, работещи в областта на 
селското стопанство, горското стопанство или управлението 
на земите или околната среда.
Да извършва консултации и информационна дейност в областта 
на селското стопанство или горското стопанство или управле-
нието на земите или околната среда.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

цОу има капацитет да предоставя услуги на държавни институ-
ции, местна власт и неправителствени организации, работещи по 
проблемите на престъпността, както и да предоставя директни 
услуги на клиенти правонарушители. 

Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дей-
ност, свързана с предмета на основната дейност, за което е 
регистрирано, и използва прихода за постигане на определените 
в този устав цели. 
Предметът на стопанската дейност се определя с решение на 
Общото събрание.
Извършваната от сдружението стопанска дейност се подчиня-
ва на условията и по реда, определени със законите, регулиращи 
съответния вид стопанска дейност.
Сдружението не разпределя печалба. 

цОу притежава: 
материална база - (самостоятелна сграда), предоставена от 
Община Пазарджик, ползвана съвместно с Фонд - ИГА; 
помещения за провеждане на групови и индивидуални обучителни 
програми;
техническо оборудване; 
човешки ресурс:  
постоянен екип: един ръководител на Центъра, един технически 
сътрудник, един счетоводител, 6 - ма активни социално-трудо-
ви посредници; 
екип от различни специалисти: педагози, юристи, психолози, 
социални работници, преминали обучения за работа с правона-
рушители; 
електронно-информационна система за информация и социална 
подкрепа на освободени от местата за лишаване от свобода; 
база данни от международни стандарти, програми, успешни 
практики, адреси на български и световни органзации, работе-
щи в полето на наказателно - изпълнителната система.

Партньорства:
Центърът за обучение и услуги има изградена мрежа от партньор-

ства на регионално, национално и международно ниво. Основните 
местни партньори са Затвора, Полицията, Бюрата по труда, Ди-
рекциите «Социално подпомагане», Общинските и Областни адми-
нистрации, неправителствените организации и медиите. На наци-
онално ниво организацията партнира с НПО от различин региони на 
страната, развиващи социални услуги и различни форми на социално 
предприемачество. На междунардно ниво ЦОУ партнира на организа-
ции от Италия, Холандия, Швеция, Франция, Гърция, Литва, Румъния.

центърът е член на:
Асоциацията на социалните предприятия в страната;
Областна комисия по заетостта;
Местна комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни;

Поддържа контакти с множество работодатели в региона на Па-
зарджик, а също така с бизнес организации, неправителствени орга-
низации и образователните институции в Пазарджик.
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Велинград
Велинград е разположен в западната част на Чепинската 

котловина, в близост до условно приетата граница между 
Родопите и Рила. Пазарджик се намира на 49 км североизточ-
но от Велинград, а Пловдив на 85 км. Разстоянието между 
София и курорта е 133 км.

Във Велинград са съсредоточени едни от най-богатите в 
България хидротермални находища. Минералните извори (80 
на брой), мекият климат и прекрасната природа са голямо-
то богатство на града. Велинград е един от най-големите 
балнеологични курорти в България и е известен като “СПА 
столицата на България”.Тук има множество санаториуми, 
лечебници, модерни СПА центрове и хотели.

 Велинград е разположен в центъра на Чепинската котлови-
на. Културните пластове дават основание да се твърди, че 
Чепинския край е обитаван от тракийски племена през 5-ти 
и 6-ти век пр.н.е.  През 46 г. римляните завладели Родопите. 
Така започва един смесен трако-римски период, който про-
дължава до идването на славяните.    Чепинската котловина 
е присъединена към българската държава при хан Маломир, а 
неговият наследник Пресиян включва в пределите й цялата 
родопска област.   Смята се, че падането на крепостта Це-

пина и на целият Чепински край под турска власт е станало 
през 1371 - 1373 г. След това събитие настъпили редица сери-
озни промени в живота на тукашните българи. Стремежът 
за асимилация на българското население особено се засилил 
през ХVI в. Населението на Чепинския край не прекланяло глава 
и упорито се съпротивлявало на турските завоеватели Че-
пинското население не останало настрана от Възраждането 
и националноосвободителните борби на българския народ.

 През 1818 г. каменчани изградили новата църква “Св. Трой-
ца”, която се превърнала в средище за укрепване на българ-

ското самосъзнание. След Освободителната война в Чепин-
ския край изникнали десетки чаркове за бичене на иглолистни 
трупи. В селищата се създават дървопреработвателни ра-
ботилници и предприятия.

През 1948 г. селата Лъджене, Каменица и Чепино се обеди-
няват в едно селище. То носи името на родената в Камени-
ца партизанка Вела Пеева и е наречено Велинград. От 1977 г. 
става общински център. Състои се от три квартала:

Чепино - най-южният от трите квартала на Велинград. 
Преди основаването на града кварталът е бил село Баня Че-
пинска, което е преименувано през 1934 година на село Чепи-
но (на името на Чепинската котловина).
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Лъджене - централният квартал на Велинград. В него се на-
мират сградата на Община Велинград, Централна поща, Ра-
йонен съд, Централен кооперативен пазар и други. Лъджене е 
било някога феодален чифлик, около който, поради наличието 

на минералните извори и бани-
те, се е създало селище. Името 
му произхожда от думата Лъ-
джа - баня.

Каменица. Бившето село Ка-
меница е изградено по време на 
насилственото помохамеданч-
ване на Чепинския край.

Иван Лебанов  - кмет на Общи-
на Велинград

БелоВо
Белово се намира в 
планински район, меж-
ду три български пла-
нини - Рила, Родопи и 
Средна гора. През гра-
да преминава река 
Яденица и разделя Рила 
от Родопите. Друга-
та река, която минава 

през града, е Марица. От Белово към град Септември бавно 
започва да се разширява Горнотракийската низина. Природа-
та около града е много красива - той е заобиколен с гори и 
зеленина. Наблюдават се различни видове широколистни и иг-
лолистни дървесни видове.

Първите следи от 
човешки живот около 
Белово са датирани към 
неолита. Открити са 
няколко селища от VI-III 
хил. пр. н.е., крепости 
и останки от десетки 
селища от различни ис-
торически епохи, които 

доказват богатото историческо минало на района. Най-ста-
рото, известно на историците население на беловския край, 
е тракийското племе беси. Легендите свързват името на 
полумитичния Орфей с беловският край. 

През цялото средновековие районът е един от центровете 
на борба за отстояване на българската народност и държав-
на независимост. Най-ярката страница в тази борба е геро-
ичната съпротива на крепостта Раковица срещу турското 

завоевание през 1378 г. През тежките векове на робството 
беловският край се формира като един от центровете на 
хайдушкото движение. По време на Възраждането, Голямо Бе-
лово като икономически и духовен център, ражда видни учас-
тници в национално-освободителните борби.

Информационна среща за запо-
знаване с Програмата за раз-
витие на селските райони 2007-
2013”, подхода „ЛИДЕР”, ролята 
на Стратегията за местно 
развитие и Местната инициа-
тивна група се проведе на 1 сеп-
тември от 10.00 часа в залата 
на Общински детски комплекс 
– Велинград.
Срещата се проведе в рамките 
на проект „Придобиване на уме-
ния и постигане на обществе-
на активност на потенциална 
местна инициативна група на 
територията на общините Бе-
лово, Септември и Велинград”.
Това беше първата подобна ин-
формационна среща за община 
Велинград, на която бяха пока-
нени да присъстват около 100 
представители на местния зе-
меделски и неземеделски бизнес, 
образователните, религиозни-
те и културните институции, 
местните власти, банковия  
сектор, местните  медии, не-
правителствения сектор, соци-
алния сектор и физически лица 
– местни лидери. 

По време на срещата беше 
представена обща информация 
за Програма за развитие на сел-
ските райони и ЛИДЕР и се набе-
лязаха ключовите заинтересо-
вани страни. Приеха се общите 
принципи и правила и се насрочи 
първата от срещите за разра-
ботване на местната страте-
гия за територията МИГ - Бело-
во, Септември и Велинград.    
На 11 септември в залата на Ин-
формационен център за малък и 
среден бизнес във Велинград се 
проведе обучителен семинар за 
участниците в оперативната 
група, с цел - запознаване с Про-
грамата за развитие на селски-
те райони 2007-2013”, подхода 
„ЛИДЕР”, ролята на Страте-
гията за местно развитие и 
Местната инициативна група. 
В работната група влизат пред-
ставители от всички населени 
места на цялата територия.

информационна среща и 
оБучителен семинар ВъВ 

Велинград
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Град Белово възниква през 1869 г. Прокарването на желе-
зопътната линия предопределя и неговото бъдеще. Първона-
чално то е било временно селище за работниците на барон 
Хирш. Основите на днешния град Белово са поставени на се-
гашното място още преди започване на строителството на 
ж.п. линията Цариград-Белово от Баронхиршовата компания. 
Линията е открита за експлоатация през 1873 г., а Голямо Бе-
лово и беловският край се превръщат в най-крупният център 
на дърводобив и дървопреработване на Балканите.
Макар и само с едновековна история, Белово е град с богато 
революционно и историческо минало.Населението в беловския 
край участва активно в Априлската епопея от 1876 г. 

До 1966 г. се нарича Гара Бельово и е селище от градски 
тип, а от 1964 г. Белово става град от 26 декември 1968 г. 
с Указ на Държавния съвет на Народна република България, 
когато към него е присъединено село Малко Белово. През 1977 
г. става общински център.

В Белово се намира големият завод за хартия „Белана АД 
- Белово“, производител и износител в Европа на тоалетна 
хартия, салфетки, хартиени носни кърпички и други малогра-
мажни хартии. Друга важна част от икономическия профил 
на Белово е свързана с минералните извори край града. Те 

благоприятстват разви-
тието на производството 
на бутилирана минерална 
вода и безалкохолни напит-
ки. Също добре развита е и 
дърводобивната и дървооб-
работваща промишленост. 
В града се намират и карие-
ри за пясък и чакъл.

Кузман маринков - кмет 
на Община белово

На 24 август от 18.00 до 
20.00 часа в залата на Общин-
ски съвет - Белово, Център за 
обучение и услуги и Община Бе-
лово проведоха информационна 
среща за запознаване с Програ-
мата за развитие на селските 
райони 2007-2013”, подхода „ЛИ-
ДЕР”, ролята на Стратегията 
за местно развитие и Местна-
та инициативна група.

Срещата се проведе в рам-
ките на проект „Придобиване 
на умения и постигане на об-
ществена активност на по-
тенциална местна инициатив-
на група на територията на 
общините Белово, Септември 
и Велинград”. Това е първата 
информационна среща за Общи-
на Белово, на която бяха пока-
нени да присъстват около 100 
представители на местния зе-
меделски бизнес, земеделските 
кооперации, горското стопан-
ство, поземлената комисия, 
местния неземеделски бизнес, 

образователните, религиозни-
те и културните институции, 
местните власти, банковия 
сектор, медии, неправител-
ствения сектор, социалния 
сектор и физически лица - по-
знати и авторитетни фигури 
(местни лидери).

По време на срещата, освен 
обща информация за Програ-
мата за развитие на селските 
райони и ЛИДЕР, бяха набеляза-

ни клю-
ч о в и т е 
з а и н т е -
ресовани 
с т р а н и , 
о б о с о -
биха се 
„работни 
м а с и ” , 
приеха се 
о б щ и т е 
принципи 

и правила и се насрочи първа-
та от срещите (сесиите) за 
разработване на местната 
стратегия за територията 
МИГ - Белово, Септември и Ве-
линград.

информационна 
среща В БелоВо
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септемВри
Септември е разпо-
ложен в западната 
част на Горнотракий-
ската низина, между 
северните склонове 
на Родопите и пред-
планините на Средна 
гора. Транспортно-
географското му по-
ложение е благопри-

ятно, тъй като е разположен на кръстопът. Намира се на 21 
км от областния център Пазарджик, на 50 км от втория по 
големина град в България Пловдив и на 100 км от столицата. 
Чрез живописното Чепинското дефиле Септември се свързва 
с балнеоложкия курортен град Велинград. Септември е важна 
разпределителна жп гара. От гарата тръгва единствената 
функционираща “теснолинейка”. Теснопътните влакове об-
служват трасето Септември-Велинград-Банско-Добринище. 
Гарата с нормално междурелсие е разположена на линията 
Свиленград-Калотина и  има важно значение за товарните 
превози.

Землището на гра-
да е богато на под-
почвени води. В бли-
зост до него текат 
водите на реките 
Бистрица и Чепинска, 
която в тази част е 
наричана Елидере. Но 

с по-голямо значение е река Марица. Изградени са и много 
канали за изкуствено напояване, които са неизползваеми. В 
село Варвара и град Белово има находища на минерална вода.

В периода 1934–1949 г. име-
то на населеното място е 
било гара Сараньово, а преди 
това – гара Саранбей. През 
1950 г. с. Гара Септември се 
слива със с.Септември в едно 
селище под името Септември. 
От 1964 г. е с признати град-

ски права. От 1977 г. е общински център. 
Икономиката е слабо развита, но ключова роля играе мяс-

тото на града до магистрала “Тракия”, пътя за Велинград и 
Банско, железопътната гара и сравнително добре квалифи-
цираното население. Има модерна фабрика за производство 
на билкови продукти. Градът разполага с просторна жп гара, 
“Хеброс”, Винпром, който държи челните места в България по 
износ на вино за Русия, предприятие за преработка на дървен 
материал “Победа” и Завод за ремонт на колооси на вагони-
те. Вагоноремонтният завод е най- голямото предприятие 

н града. В него се произвеждат ко-
лооси и се ремонтират пътниче-
ски и товарни вагони, приемат и 
се изпълняват много поръчки от 
чужбина. Второто предприятие, 
което е свързано с железопътния 
транспорт е Локомотивно депо - 
Септември. 

инж. Томи Стойчев - кмет на Общи-
на Септември

На 31 август Община Септември и Център  
за обучение и услуги проведоха в залата на 
Общински съвет – Септември   Информаци-
онна среща за запознаване за запознаване с 
Програмата за развитие на селските райо-
ни 2007-2013”, подхода „ЛИДЕР”, ролята на 
Стратегията за местно развитие и Мест-
ната инициативна група проведоха.

Срещата се проведе по про-
ект „Придобиване на умения 
и постигане на обществена 
активност на потенциална 
местна инициативна група 
на територията на общи-
ните Белово, Септември и 
Велинград”.
Това беше първата инфор-
мационна среща за Община 
Септември, на която бяха 
поканени да присъстват 
представители на местния 

земеделски бизнес, местния неземеделски 
бизнес, образователните, религиозните и 
културните институции, местните власти, 
банковия  сектор, местните  медии, непра-
вителствени  организации, социалния сек-
тор и граждани.
По време на срещата освен общата инфор-

мация за Програма за развитие на селските 
райони и ЛИДЕР се набелязаха ключовите за-
интересовани страни, обособиха се „работ-
ни маси”, приеха се общи принципи и правила 
и се насрочи първата среща за разработване 
на местната стратегия за територията на 
МИГ - Белово, Септември и Велинград.     

информационна среща В септемВри
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форум лидер
гРАждАНСКИ ПОдхОд зА СъздАВАНЕ 
И РАбОТА НА мЕСТНИ ИНИцИАТИВНИ 

гРуПИ (мИг)

Авторски екип
Дочо Михайлов (ръководител на екипа) Цвета Петкова, Румен По-

пов, Антоанета Симова

1 част
Какво представлява подходът ФОРум ЛИдЕР
В тази кратка брошура става дума за малка част от онези „горещи” 

пари на ЕС, за които много българи мислят, че ще облагодетелстват 
предимно тесен кръг от едри фирми и неправителствени организа-
ции. Като пълноправен член на ЕС, България ще бъде подпомогната от 
Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони 
(ЕСфРСР) да приложи Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 
в периода 2007-2013 г. Част от тези пари са на българските данъ-
коплатци, защото страната съфинансира ПРСР както пряко, така и 
косвено, чрез ежегодната си годишна членска вноска в ЕС.

ЕС изисква част (макар и малка) от тези средства да бъде усво-
ена чрез решения на местните общности. Бюджетът за ЛИДЕР за 
периода 2007-2013 г. възлиза на минимум 2,5% от общия бюджет на 
ПРСР, или 77,22 милиона евро. ЕС обаче не би могъл да финансира пряко 
местните общности, ако те не са организирани в отчетни инсти-
туции и ако нямат ясни приоритети и план как и за какво ще харчат 
парите. Ето защо регламентът на ЕС изисква в селските общности 
да се създадат т.нар. тестни инициативни групи (МИГ), които от 
своя страна да разработят тестни стратегии за развитие.

ЛИдЕР е именно тази част от ЕСфРСР, която финансира местните 
стратегии и проекти на МИГ. Характерно за ЛИДЕР е, че европейските 
пари се управляват отдолу нагоре съгласно местните нужди и иници-
ативите на местните хора. Средствата по ЛИДЕР са единствената 
част от структурните фондове на ЕС, за които решенията относно 
проектите се вземат от местните общности, а не от централните 
ведомства в София. Основно изискване на ЕС към МИГ е минимум 50% 
от хората, които вземат решения, да не са представители на публич-
ните власти. С други думи, мнозинството от хората, които ще из-
бират проектите по ЛИДЕР, трябва да са представители на местния 
бизнес, на обществени, културни, образователни и други организации. 
Това означава, че МИГ са особен вид партньорство между местните 
власти и местните общности.

Другата основна характеристика на МИГ е, че за разлика от пове-
чето създадени през последните петнадесетина години НПО, те не 
изразходват парите за свои дейности. Те организират конкурси, чрез 
които набират проектни предложения по приоритетите на своите 
стратегии. Кандидатстват местни фермери, читалища, училищ-
ни настоятелства, неправителствени организации. Управителните 
съвети на МИГ решават кои проекти да бъдат финансирани, а МЗГ 
превежда парите на бенефициентите.

За да се случи това, обаче, е необходима подготовка - както за из-
граждане на институционален капацитет (МИГ), така и за разрабо-
тване на стратегиите. Без тези стратегии и без регистрирани и 
признати от МЗГ институции (МИГ) средствата по ЛИДЕР няма да 
могат да се усвояват. Идеята на АСА бе да осъществи проект, чрез 
който да помогне тази подготовка да се осъществи по възможно 
най-„граждански” и включващ начин. Заедно с Швейцарската агенция 

за развитие и сътрудничество (ШАРС) се водихме от разбирането, 
че „общностната” философия на ЛИДЕР изисква общностен и граждан-
ски подход. За ЛИДЕР са необходими механизми, които да не позволят 
стратегиите на МИГ да облагодетелстват „обичайните заподозре-
ни”, този път на местно ниво. Един от тези механизми е подходът 
ФОРУМ.

ФОРумъТ е инструмент за насърчаване на гражданското участие, 
разработен от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество 
(ШАРС). Той е приложен вече в над 50 общини в България. Форумът 
представлява поредица от обществени дискусии, открити за всич-
ки граждани и представящи всички заинтересовани страни - граж-
дани, фермери, бизнесмени извън селското стопанство, социални 
институции, екологични организации, местна власт, областна власт 
и други. Най-важното за форумите е, че те се опитват да включат 
всички граждани, включително и тези, които иначе (без форума) биха 
останали извън публичния дебат. Подходът фОРУМ се основава на 
провеждането на структурирани и модерирани дискусии, в които за-
интересованите страни са представени на отделни „работни маси”. 
В нашия случай всяка една от работните маси (на фермери, социални 
институции и др.) дава своя принос и защищава своя интерес, като 
участва в дебат за приоритетите и проектните идеи в стратеги-
ята на МИГ. Тази стратегия съдържа конкретни идеи за подобряване 
на конкурентоспособността, опазване на селската среда, културата 
и природата, подобряване на качеството на живот. Форумът приема 
устав и управителни органи на местната инициативна група (МИГ), 
която управлява средствата на ЛИДЕР. Форумът играе ролята на 
„общо събрание”, на което се избира управителен съвет (УС).

Проектът фОРУМ ЛИДЕР изпълнява три задачи по подготовката на 
българските общини да усвояват средства по ЛИДЕР:

Разработване на стратегии за развитие на селските райони 
в дадените общини. Тези стратегии могат да бъдат финанси-
рани от Министерството на земеделието и горите със сред-
ства на ЛИДЕР.
Учредяване на местни инициативни групи - организациите, ко-
ито ще управляват средствата по места.
Финансиране на пилотни проекти по методологията на ЛИДЕР. 
Чрез тези проекти новосъздадените МИГ могат да натрупат 
практически опит в прилагането на правилата и механизмите 
на ЛИДЕР.

Проектът се осъществява от Агенцията за социално-икономиче-
ски анализи (АСА) и е финансиран от Швейцарската агенция за раз-
витие и сътрудничество. В този проект 11 общини са обединени на 
географски признак в четири МИГ - 1) Панагюрище, Лесичово, Стрелча, 
2) Хисар, Калояново, Съединение, 3) Карлово, Сопот, 4) Брезово, Раков-
ски, Братя Даскалови.

АСА е първата организация в България, която прилага подхода фО-
РУМ за създаването на МИГ и за разработването на техните стра-
тегии.

забележка: Тази брошура има за цел да сподели опита на АСА в при-
лагане на подхода фОРум в изграждането и функционирането на мИг. 
По-долу ние изтъкваме както потенциала, така и недостатъците и 
опасностите в прилагането на форумите за целите на ЛИдЕР. Тряб-
ва да се има предвид, че нашият проект се осъществи, преди да 
са излезли наредбите на мзг за прилагането на Националната про-
грама за развитие на селските райони, включително ЛИдЕР. В този 
смисъл в текста има повече препоръки, отколкото правила за непо-
средственото прилагане на ЛИдЕР в реалните условия. Изданието 
е предназначено за инициативни групи и общински администрации, 
които предприемат учредяването на мИг, за управленски екипи на 
създадени мИг, както и за широк кръг от читатели с интерес към 
проблемите на развитието на селските райони.

(Следва)
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