
БЮЛЕТИН

Проект „Придобиване на умения и Постигане на обществена активност 
за Потенциални местни инициативни груПи (миг) 

на територията на общините белово, сеПтември и велинград”

Център за обучение и услуги

ИНформацИоНЕН
Брой 5/2010

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

евроПа инвестира в селските раЙони



�

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

евроПа инвестира в селските раЙони

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
на територията на общините 
Белово, Септември и Велинград

РЕЗЮМЕ

I. територия на Прилагане на смр

МИГ обобщава в себе си трите общини Белово, Септември 
и Велинград. В географско отношение територията е раз-
положена на пресечната точка на планините Рила, Родопи и 
Средна Гора и Горнотракийскатанизина. Средната надморска 
височина е 1263 м., като най-ниската точка е с надморска 
височина 220 м. (с. Ковачево, Община Септември), а най-ви-
соката – вр. Славов връх, Община Белово – 2306 м. Терито-
рията на трите общини е обхваната от три гео-морфолож-
ки области, характеризиращи техния релеф. Средногорието, 
включващо Средна гора и Рило-Родопският масив, включващ 
Рила и Родопите, характеризират планински характеристи-
ки на района, и Горнотракийско-Тунджанската подобласт, 
разположена между гореспоменатите две области, оформя 
низинни характеристики. 

Общата територия на района е 1 498 791 км2 като те-
риторията на община Белово е 346 356 км2, на община Ве-
линград е 803 063 км2, а на община Септември - 349 372 
км2. По административно разположение се намира в Южен 
Централен район за планиране и в югозападната част на 
Пазарджишка област. Вътрешните граници, освен тези, на 
които са с трите влизащи в МИГ, са с общините Лесичово, 
Пазарджик, Ракитово и Батак. Външни граници са: Софийска 
област (община Костенец), Благоевградска област (общини-
те Якоруда, Белица, Банско, Гърмен и Сатовча) и Смолянска 
област (община Доспат). Районът обхваща петте града Бе-
лово, Велинград, Сърница, Септември и Ветрен; и 42 села. 
Населеното място с най-голямо население е град Велинград 
– 23 686 души, а с най-малко – с. Долно Вършило, община 
Септември, с 13 души. Общо населението на територията 
наброява 78 199 човека, а неговата гъстотата е приблизи-
телно 52 човека/км2. 

II. миг белово, сеПтември, велинград

Седалище: гр. Белово, обл. Пазарджик, ул. „Орфей” 2А; Орга-
ни на МИГ:  Общо събрание (ОС)  - 41 членове – 32 физически 
и 9 юридически лица; Управителен съвет (УС) - 9 лица, члено-
ве на Сдружението; Изпълнителен директор (ИД)

III. цели

основна цел на територията:  Привлекателно място за 
живеене и туризъм на базата на устойчиво икономическо 
развитие, интегриращо разнообразен туристически про-
дукт с  характерни местни земеделски продукти.

Приоритет 1: Създаване на нови възможности за заетост 
чрез разширяване на зоната на туризма от Велинград към 
останалите две общини, на базата на разнообразяването на 
туристическия продукт и интегрирането на земеделските, 
агроекологичните и  неземеделските икономически дейности 
към него.

цел 1: Разширяване на зоната на туризма от Велинград 
към останалите две общини и разнообразяване на туристи-
ческия продукт.

Подцел 1: Развитие на туризма в периферията на община 
Велинград и в общините Белово и Септември - Мерки: 311, 
312, 313.

Подцел 2: Развитие на алтернативен туризъм с оглед раз-
нообразяване на СПА-продукта на цялата територия  -  раз-
витие на винен туризъм; велотуризъм; екопътеки - Мерки: 
311, 312, 313.  

цел 2: Развитие  на конкурентоспособно и екологично зе-
меделие, горско стопанство и хранително-вкусова промиш-
леност чрез интегрирането на тези дейности с туризма.

Подцел 1: Възстановяване и развитие на екологично чисти 
и характерни местни земеделски и хранителни продукти и 
интегрирането им в атрактивни туристически продукти 
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- Мерки: 121, 123.  
Подцел 2:  Развитие на горския сектор  чрез интегриране-

то му с туризма и в съгласие с опазване на околната среда 
- Мерки: 226.

Приоритет 2: Развитие на благоприятстваща базисна и 
социална инфраструктура, която да подпомага разширяване-
то на туристическата зона на територията и интегрира-
нето на земеделието и останалите икономически дейности 
в нея.

Подцел 1: Развитие на базисна инфраструктура в подкрепа 
на развитието на интегрирания селски туризъм и разширя-
ването на туристическата зона - Мерки: 321, 322.

Подцел 2: Развитие на услуги, свързани с използването 
на комуникационни и информационни технологии, социална 
и културна инфраструктура в подкрепа на развитието на 
интегрирания селски туризъм и разширяването на турис-
тическата зона - Мерки: 321, 322.

Подцел 3: Възстановяване и развитие на културното и 
природното селско наследство и интегрирането му в сел-
ския туризъм - Мерки: 323.

IV. доПустими деЙности и бенефициенти 

Общо за всички бенефициенти по проекти: да имат по-
стоянен адрес - за физическите лица и седалище - за юри-
дическите лица, на територията на МИГ. Проектите да се 
осъществяват на територията на МИГ.

мярка 121 
Допустими кандидати - земеделски производители, орга-

низации на земеделски производители. Да са спазени  всички 
изисквания по чл. 13 от Наредба №8/03.04.2008 г. на МЗХ. 

Допустими дейности - Съгласно чл. 3 на Наредба 
№8/03.04.2008 г. на МЗХ. Производство, съхранение или пре-
работка на собствени земеделски продукти, както и под-
готовка на продукцията за продажба. Внедряване на нови 
продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 
производствени материални и/или нематериални активи, и/
или; Подобряване на сътрудничеството с производителите 
и преработвателите на земеделски продукти, и/или; Опаз-
ване на околната среда, включително с намаляване на вред-
ните емисии и отпадъци, и/или; Увеличаване използването 
на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефек-
тивността на използваните при производството суровини, 
и/или; Подобряване условията на труд, и/или; Подобряване на 
хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, екологич-
ните и други условия на производство, и/или; Подобряване 
качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или; 
Подобряване на възможностите за производство, прера-
ботка и  маркетинг на биологични земеделски продукти.

мярка 123 
Допустими кандидати - Съгласно чл. 11 на Наредба 

№18/26.06. 2008 г на МЗХ. Еднолични търговци или юриди-
чески лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за 
кооперациите, които са микро, малки, средни или междинни 
предприятия. 

Допустими дейности - Съгласно чл. 23 на Наредба 
№18/26.06. 2008 г на МЗХ. Внедряване на нови и/или модер-
низиране на наличните мощности и подобряване на използ-
ването им, и/или внедряване на нови продукти, процеси и 

технологии, и/или намаляване на себестойността на про-
извежданата продукция, и/или ремонт и модернизиране на 
преработвателни предприятия, преработващи продукти от  
Приложение 1 на Договора за ЕС; Маркетинг и популяризира-
не на района като производител на аграрни продукти, създа-
ване на общи търговски марки за типични местни продукти 
и др.; Изграждане, модернизиране, включително оборудване 
на лаборатории, собственост на кандидата, разположени на 
територията на предприятието и за нуждите на производ-
ствения процес. Подобряване на възможностите за произ-
водство на биологични храни чрез преработка на първични 
земеделски биологични продукти.

мярка 226 
Допустими кандидати - Съгласно чл.13 и чл. 14 на На-

редба №20/07.07.2008г. на МЗХ. Физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, собственици на гори и земи 
от горския фонд на територията на МИГ; Трите общини за 
собствени гори и земи от горския фонд; Държавни горски 
стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), наци-
онални паркове и научноизследователски горски стопанства, 
управляващи гори и земи от държавния горския фонд на те-
риторията на МИГ; 

Допустими дейности - Закупуване на оборудване за про-
тивопожарни депа и защитни средства, съгласно Наредба 30 
за условията и реда за извършване на противопожарни ме-
роприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари; 
Строителство и подобряване на постоянни наблюдателни 
пунктове,  закупуване на средства за наблюдение и комуни-
кация.

мярка 311 
Допустими кандидати - Съгласно чл. 13 от Наредба 

№30/11.08.2008 г. на МЗХ.  Еднолични търговци (ЕТ) и юриди-
чески лица (ЮЛ), които: са регистрирани по Търговския закон 
или Закона за кооперациите и са вписани в Търговския регис-
тър към Агенцията по вписванията; са регистрирани като 
земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 
г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските 
производители  и/или като тютюнопроизводители по Зако-
на за тютюна и тютюневите изделия и имат седалище или 
клон със седалище на територията на МИГ и са микро, малко 
или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за мал-
ки и средни предприятия и имат приход минимум 50% през 
предходната година на кандидатстването от земеделска 
дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги, 
директно свързани със земеделски дейности, включително 
от получена публична финансова помощ, директно свързана 
с извършването на тези дейности и услуги. 

Допустими дейности - Финансова помощ се предоставя за 
инвестиции за неземеделски дейности:  Развитие на селски 
туризъм; Туристическо настаняване и осигуряване на хра-
на на туристите (включително семейни хотели, къмпинги 
и съоръжения, и т.н.); Развитие на туристическите услуги, 
които предлагат на посетителите възможности за спорт 
и отдих или са насочени към хобита и други дейности за 
свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и спе-
циализиран туризъм за любители на природата - наблюдение 
на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.); Туристиче-
ски услуги, свързани с опазване и експониране на места с 
исторически, културен, природен или образователен инте-
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рес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и 
открито), и т.н.; Местно занаятчийство -  занаятчийски 
дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с 
участието на посетители  в занаятчийски дейности); Раз-
витие на социални услуги за  населението в селските райони 
- грижи за деца, за възрастни хора и т.н.; Преработка и мар-
кетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по 
мярка 123 и крайният продукт не е включен в  Приложение 
I на Договора за създаване на ЕО; Създаване/обновяване или 
подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на маши-
ни и съоръжени; Производство и продажба на възобновяема 
енергия: слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и 
т.н. (с изключение производството на биогорива); биоенер-
гия, в случай на преработка на суровини от собственото 
земеделско стопанство

мярка 312 
Допустими кандидати - Съгласно чл. 13 от Наредба 

№29/11.08.2008 г. на МЗХ. Микропредприятия по смисъла на 
чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия, 
които: не са регистрирани като земеделски производители 
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане 
на регистър на земеделските производители ( ДВ, бр. 10 от 
1999 г), като земеделски стопани в Интегрираната систе-
ма за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютю-
нопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите из-
делия и не извършват земеделска дейност; са регистрирани 
по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 
занаятите. Едноличните търговци и юридическите лица са 
допустими за подпомагане, само ако са вписани в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията.  Като физически 
лица по реда на тази наредба могат да кандидатстват само 
регистрираните по Закона за занаятите и само за дейност-
та, за която са регистрирани. 

Допустими дейности - Мярката предоставя безвъзмездна 
помощ за инвестиции и съвети за маркетинг и мениджмънт 
за нови и съществуващи микропредприятия; Подпомага не-
земеделски микропредприятия за инвестиции за създаване 
или развитие на неземеделски дейности; Преработвателна 
промишленост - производство на мебели, леко машино-
строене и т.н.; Производство на възобновяема енергия: 
Производство на биоенергия за посрещане на собствените 
енергийни нужди на микропредприятието; Производство 
на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на 
продукти (суровини), които не попадат в Приложение I на 
Договора за създаване на ЕО; Производство на енергия за 
продажба от възобновяеми енергийни източници (слънчева, 
вятърна, водна, геотермална енергия и т.н.); Услуги – разви-
тие на дейности, свързани със селски туризъм от частни 
микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на 
консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопаз-
ване, транспортни услуги и т.н. 

мярка 313 
Допустими кандидати - Съгласно чл. 13 от Наредба 

№32/12.09.2008г. на МЗХ. Общините Белово, Велинград и 
Септември; Юридически лица с нестопанска цел, регистри-
рани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Чи-
талища, регистрирани по Закона за читалищата

Допустими дейности - Съгласно чл. 4 от Наредба 
№32/12.09.2008г. на МЗХ. Обект на подпомагане са следните 

дейности: Подобряване на достъпа до местното културно 
наследство - атракции за посетителите и места за отдих и 
развлечения: посетителски центрове за представяне и екс-
пониране на местното културно наследство; изграждане на 
малки по размер атракции на открито и закрито; центрове 
за временни изложения с туристическа цел; одобряване на 
достъпа до природни забележителности - съоръжения и мес-
та за спорт и отдих: туристически пътеки; инфраструкту-
ра и съоръжения за пешеходен туризъм, планински туризъм 
и други спортове; информационни табла и пътепоказатели 
за туристическите места и маршрути, заслони и съоръ-
жения за безопасност и т.н.; разработване и маркетинг на 
туристически продукти:) разработване на туристическа 
маркетингова стратегия за територията, рекламни и ин-
формационни материали; )  разработване на електронна сис-
тема за резервации на територията на МИГ, се предоставя 
финансова помощ за проекти, които включват единствено 
дейности по т. 3.

мярка 321 
Допустими кандидати - Съгласно чл.14 от Наредба 

№25/29.07.2008г. на МЗХ: Общините Белово, Септември, 
Велинград за всички допустими дейности; юридически лица 
с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юри-
дическите лица с нестопанска цел, за дейности по  т. 2, 3, 
4, 5, 6 и 7; Читалища, регистрирани по Закона за народните 
читалища, за дейности по т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7;

Допустими дейности - Мярката подпомага инвестиции в 
инфраструктура и оборудване с цел развитие на  услугите 
за населението и икономиката в селските райони: инвести-
ции за подобряване на енергийната ефективност на общин-
ски или други сгради, използвани за предоставяне на услуги 
на общността; изграждане на нови или подобряване на съ-
ществуващи центрове за предоставяне на културни услуги 
(културни центрове, театри, библиотеки), включително съз-
даването на мобилни такива; Изграждане или подобряване на 
центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл. спортни, 
младежки центрове и др.); изграждане или подобряване на 
центрове за социални услуги - грижи за деца (детски ясли 
и градини), грижи за възрастни хора и хора с увреждания 
(дневни центрове), включително специализиран транспорт; 
изграждане или подобряване на центрове, предоставящи 
услуги, базирани на използването на информационни и ко-
муникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на 
бизнеса, общински услуги, др), включително създаването на 
мобилни центрове; инфраструктура за широколентов дос-
тъп до Интернет.

мярка 322 
Допустими кандидати - Общините Белово, Септември, Ве-

линград по т. 1, 2, 3, 5 и 6 от допустимите дейности; Юри-
дически лица с нестопанска цел и читалища по т. 1 и 2 от 
допустимите дейности; Граждански сдружения на юридиче-
ски и физически лица, основани с цел обновяване на фасадите 
на частни сгради и прилежащите им пространства по т. 4 
от допустимите дейности; местни поделения на вероизпо-
ведания, които могат да кандидатстват за обновяване и 
ремонт на сгради с религиозно значение и имат регистрация 
в община от територията на МИГ по т.3 от допустимите 
дейности.
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Допустими дейности - Съгласно чл. 4 от Наредба №24/29.07.2008 г. на МЗХ: Рехабилитация на обществени зелени площи 
– паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях; Реконструкция и ремонт на обществени сгради с историче-
ско и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка; Реконструкция 
и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикал-
на планировка; Ремонт на фасади на частни сгради  и прилежащи пространства, както и вертикална планировка (ако са 
включени в интегриран план за обновяване на населеното място); Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, 
площади, осветление на територията на населеното място; Изготвяне на планове за обновяване на населеното място, ако 
планът включва някоя от инвестиционните дейности, изброени по-горе.

мярка 323 
Допустими кандидати - Общините Белово, Велинград и Септември; Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища, регистрирани по Закона за читалищата.
Допустими дейности - Инвестиции по поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство на селата и 

опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж; Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановява-
не и възобновяване на материалното културно наследство – създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - историче-
ски, етнографски и др.; Съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими обекти от културно-историче-
ското наследство на района (в т.ч. археологически), както и на терените около тях; информационни дейности, свързани с 
популяризиране на материалното културно наследство; Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и 
възобновяване на нематериалното културното наследство - проучвания и изработване на материали във връзка с докумен-
тиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;  Дейности, свързани със 
съхранение и популяризиране на местния фолклор;

V. индикативно разПределение на средствата /таблица По т.6.1/

Код на 
мярката 

Име на мярката

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И 
ГОДИНИ 

Общ 
публичен 
принос за

Общ 
публичен 
принос за 

Общ 
публичен 
принос за 

Общ 
публичен 
принос за 

Общо за периода на 
Стратегията

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

лева лева лева лева лева %

4.1.1. Мерки, насочени към конкурентоспособността (в това число мерките 
от ос 1 на ПРСР) 0.0 200000.0 200000.0 200000.0 600000.0 15.34%

121 Модернизиране на земеделските стопанства  100000.0 100000.0 100000.0 300000.0 7.67%

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти  100000.0 100000.0 100000.0 300000.0 7.67%

4.1.2. Мерки, насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това 
число мерките от ос 2 на ПРСР) 0.0 0.0 30000.0 60000.0 90000.0 2.30%

226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 
превантивни мерки  30000.0 60000.0 90000.0 2.30%

4.1.3. Мерки, насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това 
число мерките от ос 3 на ПРСР) 0.0 550500.0 935000.0 935000.0 2420500.0 61.89%

311 Разнообразяване към неземеделски дейности  90000.0 150000.0 150000.0 390000.0 9.97%

312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия  150000.0 300000.0 300000.0 750000.0 19.18%

313 Насърчаване на туристическите дейности  110500.0 200000.0 200000.0 510500.0 13.05%

321 Основни услуги за икономиката и населението на селските 
райони  100000.0 100000.0 100000.0 300000.0 7.67%

322 Обновяване и развитие на селата  100000.0 100000.0 100000.0 300000.0 7.67%

323 Опазване и подобряване на селското наследство   85000.0 85000.0 170000.0 4.35%

4.2.1. Междутериториално и трансгранично сътрудничество  4800.0 5700.0 10000.0 20500.0 0.52%

4.3.1.   Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена 
активност на съответната територия 218600.0 140350.0 140350.0 280700.0 780000.0 19.94%

1. Административни разходи (управление на МИГ) – до 60 % от 
разходите по М 431 131160.0 84210.0 84210.0 168420.0 468000.0 11.97%

2.  Придобиване на умения и постигане на обществена активност 
на територията – минимум 40%  от разходите по М 431 87440.0 56140.0 56140.0 112280.0 312000.0 7.98%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА: 218600.0 895650.0 1311050.0 1485700.0 3911000.0 100.00%
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В периода юни – август 2010 г. бяха 
проведени поредица от информацион-
ни семинари, обучения и множество 
работни срещи с цел въвличане на 
местната общественост в работата 
по Стратегията за местно развитие 
(СМР) на териториите на Белово, Сеп-
тември и Велинград. Членовете на Об-
щото събрание и Управителния съвет 
на «Местна инициативна група – Бело-
во, Септември и Велинград» активно 
участваха в този процес. Местната 
общественост също даде своя при-
нос към съдържанието му с конкретни 
предложения и мнения. Поради големия 
обем на създавания продукт, материа-
лът се работеше поетапно и последова-
телно от експертите и екипа на проек-

та. По време на събитията най-активни 
дискусии се проведоха относно мерките 
от Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г., които по изискване 
на Управляващият орган не можеха да се 
включват в Стратегиите на определени 
райони, т.нар. „агломерационни ареали”. 
Впоследствие ограничението отпадна 
и всички нужди и желания за развитие в 
тази насока, споделени от жителите от 
територията на МИГ-Белово, Септември 
и Велинград, бяха заложени в СМР. На 30 
август в Министерството на земедели-
ето и храните  успешно беше подаден па-
кетът с документи за одобрение на МИГ 
и прилагане на СМР.

КАКВО СЕ СлучИ
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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 

Попов, Антоанета Симова

6 част
Какви са правилата и процедурите за финансиране на проекти 

на МИГ
В този раздел накратко ще опишем процедурите и насоките 

за кандидатстване по фОРУМ ЛИДЕР, както и стъпките, свърза-
ни с обявяването, консултирането, провеждането и оценяване-
то на постъпилите предложения по програмата. Тези процедури 
са разработени от АСА и макар да са съобразени с ЛИДЕР, не са 
официалните документи, по които той ще се прилага в България. 
Предстои те да бъдат разработени и приети от МЗГ. МИГ ще 
разработват стратегии за местно развитие и ще взмат реше-
ния кои проекти да се финансират по ЛИДЕР. Това означава, че МИГ 
трябва да имат капацитет да управляват целия процес - от оп-
ределяне на приоритети за финансиране на проекти, разработване 
на критерии и оценка на предложенията до наблюдение и контрол 
на финансираните проекти.

В тази практическа фаза на нашия проект МИГ трябваше да 
преминат през следните етапи:

Разработване на насоки за кандидатстване и определяне на 
темата за конкурс (общ приоритет/и от стратегията), по 
която местните хора щяха да подават предложения за фи-
нансиране.
Информиране, подпомагане, мотивиране и убеждаване на 
местните хора във възможностите, които дава финансира-
щата програма.
Сформиране на експертни комисии за избор на проекти 
(КИП).
Взимане на решенията за финансиране на проекти, като се 
спазват принципите на обективност, безпристрастност и 
независимост при оценките.
Съдействие на АСА при мониторинг на финансираните про-
екти.

Като начало бяха сформирани екипи или Звена за администри-
ране на проекти (ЗАП), включващи главен координатор на МИГ и 
поддържащ екип (индивидуално за всеки МИГ). ЗАП премина през 
инструктаж/обучение как да организира ефективно работата си, 
какви са преките им отговорностите и задачи. МИГ получиха и 
малък бюджет за подпомагане на основните си дейности (офиси-
те бяха осигурени от общините).

I. стъпка. Разработване на насоки за кандидатстване и програ-
ма за финансиране на пилотни проекти

МИГ, подпомогнати от АСА, разработиха „Насоки и правила за 
кандидатстване и финансиране”, които бяха съобразени с основни 
правила на други програми на ЕС.

Насоките за кандидатстване (достъпни на www.asa.bg) пред 
МИГ за финансиране на пилотни проекти по фОРУМ ЛИДЕР включ-
ват следните основни компоненти: териториален обхват и до-
пустимост на кандидатите, основни критерии при оценяването 
на проектите; специфични критерии за частни и публични проек-
ти; допустими и задължителни партньори; допустими разходи; 
изисквания и инструкции за изготвяне на предложението (форму-
ляр и форма за бюджет); задължителни (придружаващи предложе-
нието) документи; информация за максимална и минимална сума 

1.

2.

3.

4.

5.

на бюджета; информация къде и как да се представи предложени-
ето; информация за оценяване на предложението; информация за 
стъпките за взимане на решение за финансиране; информация за 
схемите на изплащане на сумите; информация за типа договор; 
информация за отчетност, мониторинг и контрол.

Програмата за финансиране на пилотни проекти по модел на ЛИ-
ДЕР трябваше да бъде така подготвена, че да даде възможност 
на всички заинтересовани страни в селските райони да вземат 
участие. Условията за кандидатстване даваха възможности как-
то на частни предприемачи и земеделски произ-водители, така 
и на организации, които работят в публична полза (НПО, читали-
ща, училищни настоятелства и др.). Имаше случаи, когато МИГ 
подценя-ваха възможността даден приоритет да се осъществи 
в рамките на проект в частна полза. Впоследствие стигнахме до 
общо съгласие, че условията за финансиране трябва да окуража-
ват предимно кандидатите от селата, особено фермерите, които 
са отдалечени от общинския център. Години наред тези хора не са 
имали достъп до подобни ресурси. Това ни насочи към създаване-
то на нови условия и форми за тяхното включване. Пилотната 
програма допусна да кандидатстват неформални групи, т.е. групи 
от инициативни местни хора, които нямат юридическа регис-
трация, а се обедняват спонтанно около дадена цел, проект, идея, 
която искат да постигнат. Бяха разписани специфични условия за 
проекти на неформални инициативни групи и впоследствие бяха 
подкрепени 3 такива групи. Включването на неформалните групи 
реално стимулира местните хора да разработят проекти, повиши 
тяхната увереност, че могат да бъдат полезни за развитието 
на своите селски райони. Две неформални групи бяха финансира-
ни да реализират проекти в обществена полза. В Карлово беше 
сформирана неформална група, чиято цел е създаване на музейна 
сбирка на кукерския карнавален костюм. В Калофер подкрепихме 
неформална група от частни предприемачи, която ще създаде общ 
кът за демонстрация на традиционна кухня и местни занаяти с 
цел развиване на селския туризъм в района.

Местни хора от село Калугерово (на територията на МИГ „Па-
нагюрище, Стрелча, Лесичово”) се обединиха около общата цел да 
популяризират възможностите на селото си и да привлекат вни-
манието на туристите от страната и чужбина.

МИГ трябваше да решат как ще разпределят достъпните сред-
ства между кандидатите от съставляващите общини. Постигна 
се съгласие официално да няма обявени квоти за отделните об-
щини, а основен критерий при избора на проект за финансиране да 
бъде съответствието на проекта с темата на конкурса (приори-
тета на стратегията на МИГ). Очакванията бяха да се подкрепи 
онзи проект, от който реална полза ще имат всички общини на 
територията на МИГ. На практика този принцип не беше спазен 
навсякъде и в някои случаи средствата бяха разпределени по „об-
щински принцип”.

В разработването на насоките стъпихме върху формите за 
кандидатстване по европейски програми (ФАР). В България има 
натрупан опит предимно за проекти в публична полза (НПО). Опро-
стени процедури и документи за финансиране на проекти в частна 
полза обаче почти няма. Формите на САПАРД са твърде сложни за 
кандидатите по ЛИДЕР. Все пак е необходимо във формулярите да 
се иска базисна информация за финансовия и техническия капаци-
тет на кандидата, както и за собствеността на земята, върху 
която ще се реализира инвестицията.

II. стъпка. Информационна кампания и консултации
Добрата информационна стратегия за разгласяване на програ-

мата, както и високото качество на консултациите, са гаранция 
за получаване на конкурентни предложения. Тази стъпка е от голя-
мо значение и за доверието на хората към МИГ и към ЛИДЕР.

МИГ бяха отговорни за организирането и разпространяването 
на информацията за програмата за финансиране на пилотни про-
екти по фОРУМ ЛИДЕР. Използваха се различни форми:

 разпространяване на информация за програмата в сайтове на 
общини, сред местни организации и др.;
разпространяване на информацията във всички населени мес-
та - села, кметства, читалища;
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отразяване на информацията в местни медии - вестници, те-
левизия, радио;
организиране на информационни срещи по график, който се 
обявява в медиите;
организиране на информационни срещи (в по-малките населени 
места и села) с кметовете за разясняване насоките за канди-
датстване по програмата;
информационни срещи с потенциални кандидати във всички 
населени места.

По време на информационните кампании тревогите на МИГ бяха 
свързани най-вече с притеснението да не би условията за канди-
датстване да са прекалено трудни за местните хора и да не се 
получи нито едно проектно предложение. Давахме си сметка, че 
липсата на предложения ще ни принуди да избираме и финансира-
ме проект, с ниско качество и ниска ефективност. През цялото 
време докато течеше обявата за програмата, координаторите 
на МИГ окуражаваха хората и ги подпомагаха работата им при 
подготовката на проектите.

В процеса на консултиране МИГ доказаха, че имат капацитет 
за:

обединяване на местни лица около колективни проекти - на-
пример неформалните групи;
насърчаване на иновативни предложения;
засилване на диалога между различните действащи лица в 
селските райони, които имат ограничен опит в работата си 
заедно;
насърчаване на местните хора да подадат предложенията си, 
независимо че много от тях са искали да се откажат;
улесняване на партньорствата между различните общини на 
територията на една МИГ и търсене на общ приоритет и 
проект.

III. стъпка. Определяне на комисии за избор на проекти и оценя-
ване на предложенията от КИП

Според нашите правила Комисията за избор на проекти е време-
нен орган, назначаван от УС на МИГ за целите на финансирането 
на проекти по фОРУМ ЛИДЕР. КИП, следвайки регламента и крите-
риите за оценка на проектите по подхода ЛИДЕР, имаше задачата 
да:

извърши качествената оценка на проектните предложения по 
одобрени от УС на МИГ критерии;
да обсъди с всички експерти на КИП постъпилите предложе-
ния;
да изготви препоръки за доработване на проектите и да мо-
тивира решенията си за финансиране или за отказ от финан-
сиране;
да препоръча на УС на МИГ с аргументирани мотиви предложе-
нията за финансиране и предложенията за отхвърляне.

В четирите МИГ бяха поканени за участие независими експерти. 
На повечето места експертите оценители дори не се познаваха. 
Това от една страна гарантира безпристрастност и обектив-
ност при взимането на решения, но от друга, крие риск от разно-
посочни гледни точки и трудно взимане на решения. На практика 
обаче оценителите бяха единодушни, че трябва да бъдат прио-
ритетно препоръчани за финансиране проекти на хора от села-
та, за сметка на опитни НПО от големите общински центрове. 
В интерес на истината малките проекти на хората от селата, 
които вероятно за пръв път пишат и участват с проект в подо-
бен конкурс, бяха много по-истински, много по-реално изпълними. 
Проектите на опитните НПО често си поставяха грандомански, 
нереалистични и понякога фалшиви цели. Водещият критерий на 
КИП беше не толкова външното оформяне на проекта, колкото 
качеството на идеята и механизмите за изпълнение, които кан-
дидатът предлага.

IV. стъпка. Взимане на окончателно решение от УС на МИГ
Етапът на взимане на решения от страна на УС на МИГ беше 

най-труден. В повечето случаи УС на МИГ забравяше, че трябва 
да бъдат подкрепени проекти, които пряко отговарят на целите 
на посочените приоритети, а настояваше за равномерното раз-
пределяне на бюджета между всички общини, участващи в МИГ. 


























Квотният принцип за разпределяне на парите по равно между 
всички общини се оказа погрешен. Надяваме се, че повечето МИГ 
са разбрали, че смисълът на ЛИДЕР е не всяка община да получи по 
равно, а заедно да преценят кой проект предлага реални резултати 
за развитието на целия район.

Един от УС на МИГ взе решение да върне за доработка всички 
проекти, като постави условия, свързани със съкращаване на бю-
джета или дейностите. Така този УС имаше възможността да 
подкрепи всички кандидати, подпомагайки ги да представят про-
екти с приемливо качество. Координаторите на МИГ споделяха, че 
хората нямат доверие в подобни конкурси и ако сега не получат 
финансиране, следващия път въобще няма да участват в проек-
ти. Тази гледна точка, разбира се, не може и не трябва да бъде 
водеща. Разбирането, че при отказ от финансиране „отнемаме 
амбициите” на местните хора, не може да бъде критерий за оцен-
ка на проект. На някои места МИГ решиха да подготвят писма 
до неспечелилите кандидати, в които да разяснят слабостите на 
проектите им. Друг УС на МИГ не се съобрази с препоръките на 
КИП и утвърди за финансиране проект, който беше оценен много 
ниско от всички експерти на КИП.

Във връзка с проблема за конфликта на интереси се разработи 
процедура, според която, ако член на УС на МИГ има пряк конфликт 
на интереси с дадено проектопредложение, то той трябва да го 
декларира пред останалите членове и да не участва в обсъждани-
ята и взимането на решения за съответния проект. Този принцип 
се спазваше стриктно (с изключение на един УС на МИГ).

Добра практика беше показана в МИГ „Карлово, Сопот”, където 
членовете на УС присъстваха (без да имат право да се изказват) 
по време на дискусията на КИП. Така те имаха възможност да 
чуят всички аргументи на експертите ЗА и ПРОТИВ даден проект. 
Това улесни процеса на окончателно взимане на решение от УС на 
МИГ.

Следвайки принципа за максимална прозрачност, АСА препоръ-
ча създаването на процедура за възражения на кандидати, които 
не са одобрени за финанси-ране. В срок от три дни кандидатите 
можеха да отправят писмени възражения към УС на МИГ. УС беше 
длъжен в 7-дневен срок да отговори писмено на възраженията на 
кандидатите и ако е налице сериозен и доказуем аргумент, УС има-
ше право да преразгледа решенията си за финансиране. Постъпили 
въ-зражения обаче нямаше. В една от общините бе наблюдаван 
случай на опит за влияние от страна на представител на общин-
ските власти върху УС на МИГ в процеса на вземане на решение.

V стъпка. Финансиране на пилотни проекти, мониторинг и кон-
трол

По проекта фОРУМ ЛИДЕР на територията на четирите МИГ се 
реализират 22 проекта, от които 10 са проекти на частни пред-
приемачи (земеделски производители, кооперации и една неформал-
на група), а 12 проекта са в обществена полза и се реа-лизират от 
НПО, читалища, училищни настоятелства и 2 неформални групи. 
Най-много частни проекти са подкрепени в МИГ „Хисар, Калояново, 
Съединение” - 7 на брой, а изцяло проекти в публична полза - в МИГ 
„Панагюрище, Лесичово, Стрелча”. Всички плащания по договорите 
със спечелилите кандидати, се извършват от АСА след предста-
вена информация от МИГ за развитието на проекта и съответ-
ните съдържателни и финансови отчети от кандидатите. Доку-
ментите се представят както на АСА, така и на МИГ. Принципът 
на финансиране следва правилата на ЛИДЕР за „възстановяване на 
разходите без авансови плащания”. Финансирането на проектите 
се извършва на три транша:

първо плащане: 30%; междинно плащане: 60%; крайно плащане: 
10% - след реализация на проекта (представя се и протокол за 
завършване на проекта и окончателен отчет).

По време на реализацията на проектите екипите на МИГ из-
вършват мониторинг, контрол и оценяване на тяхното разви-
тие. Те координират и комуникацията между кандидатите, АСА 
и ШАРС.

(Следва)
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