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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

БФП  Безвъзмездна финансова помощ  

ВОМР CLLD (Водено от общностите местно развитие) 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 

ЕК  Европейска комисия  

ЕО  Европейска общност  

ЕС  Европейски съюз  

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕСИФ 

ЕЛАРД 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ELARD (Европейска  асоциация ЛИДЕР за развитие на селските 

райони) 

ЗУСЕСИФ  Закон за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове  

ЛИДЕР LEADER (Връзки между икономиката на селските райони и 

дейностите за развитие)  

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

МИГ Местна инициативна група 

НСПРСР Национален стратегически план за развитие на селските райони 

ОбА Общинска администрация 

ОСП Обща селскостопанска политика  

ПМС  Постановление на Министерския съвет  

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

УО  Управляващ орган  

ЮЛНЦ Юридическо лице с нестопанска цел 
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Съкращението „LEADER“ 

произлиза от френската 

фраза „Liaison Entre Actions de 

Développement de l'Économie 

Rurale“, което означава 

„Връзки между дейности за 

развитие на селската 

икономика“. 



 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият анализ е извършен в осъществяване на 

Споразумение за изпълнение на СВОМР с №РД50-49/13.06.2018г. на 

СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. Дейността е 

предвидена в съответствие с 

изискванията на НАРЕДБА №1 от 22 

януари 2016г. за прилагане на 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. 

През годините, подходът ЛИДЕР демонстрира своята 

значимост по много начини. Той показва, че овластяването на 

местните общности в селските райони е работещ механизъм, който 

се задейства от енергията,  необходима и влагана при разрешаване 

на проблемите им. Отговорността за собственото им развитие води 

до генериране на идеи. ЛИДЕР доказва, че освен това, че дори 

разнородни партньорства може да са работещи.  

Местните инициативни групи чрез проектите си обединяват 

представители на публичния, нестопанския и стопанския сектор 

насочвайки ги към съвместната реализация на една обща цел: 
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развитие на територията. Подходът ЛИДЕР преминава отвъд 

регионални и национални граници и  така проявява проблеми, 

които не са изключение и успехи, които не са последни. Той 

осигурява възможност местните общности сравнявайки 

спецификите си, да се учат взаимно и растат.  

Точно тези характерни особености формират ЛИДЕР сам по 

себе си като  една от най-добрите практики на Европейския съюз. 

Тя създава работни места и нови услуги, прави подобрения в 

сферата на околната среда. Прави живота на хората по-добър. Тя 

става неотменна необходимост с визията си да продължава напред 

и стила си на оказване на влияние при развитието на селските 

райони.  

Предизвикателствата, пред които ще се изправя Европейския 

съюз в бъдеще определят съществената роля, която ще има подхода 

и занапред, защото ЛИДЕР осъществява своя потенциал с гласовете 

на местните общности. В този контекст, може да се твърди, че 

настоящият анализ допринася за разпространението на добри 

практики, които са призвани да пренасят и мултиплицират успеха 

чрез подхода ЛИДЕР в бъдещето на територията на СНЦ „МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ не само при изпълнение на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2014-2020.   

Анализът акцентира върху потенциала на прилагането на 

добри практики, популяризирането им сред населението на 

територията на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ и 
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мотивирането му. Той ще доведе до повишаване на 

информираността на членовете на МИГ и на местна общност 

относно основните области на интервенция и ползите от добрите 

практики, които могат да се използват за прилагане на територията 

на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.  На базата на 

събраната информация в анализа са изведени някои препоръки за 

потенциалните кандидати от територията на СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ и за популяризиране на добри 

практики, допринасящи за изпълнение на целите на Стратегията за 

ВОМР на територията. 

Споделянето на добри практики при прилагането на ЛИДЕР в 

Европейския съюз, приложими на територията на МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, ще позволи на селския район 

обхващаш трите общини, да се  възползва от тяхното многообразие, 

въвеждайки нови перспективи и прозрения от други области, 

внасяйки успешни подходи и добри практики.  При все това, 

въпреки че ползите от прилагането им могат да бъдат значителни, 

изпълнението им може да бъде предизвикателство. Поради това е 

важно да се планира внимателно, да се избират правилни 

тематични области  и да се отчита местната специфика.  
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Идеята е да се ангажират 

енергията и ресурсите на 

хората и местните 

организации като участници 

в развитието, а не като 

бенефициенти, като им се 

даде възможност да 

допринесат за бъдещото 

развитие на своите селски 

райони чрез формиране на 

партньорства на местна 

група за действие - МИГ 

(LAG) между публичните, 

частните и граждански 

сектори. 



 

I. ПОДХОДЪТ ЛИДЕР 

1.1. Произход на подхода ЛИДЕР (LEADER) 

Подходът ЛИДЕР се въвежда в отговор на неуспеха на 

традиционните политики отгоре надолу за справяне с проблемите, 

с които се сблъскват много селски райони в Европа. Съкращението 

„LEADER“ произлиза от френската 

фраза „Liaison Entre Actions de 

Développement de l'Économie 

Rurale“, което означава „Връзки 

между дейности за развитие на 

селската икономика“.  

 Концепцията на ЛИДЕР за 

свързване и ангажиране на 

местните хора е съвсем нова, 

когато е предложена за първи път 

през 1990 г. от група служители в 

Европейската комисия. Днес, 

местните групи за действие са 

основният инструмент за 

прилагане на подхода ЛИДЕР за развитието на района, пряко 

включващ местни представители в разработването и изпълнението 

на местни стратегии, вземането на решения и разпределението на 

ресурсите. Добавената стойност на този подход е свързана с 
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овластяване на местно ниво чрез разработване на местна стратегия, 

доставка и разпределение на ресурси. 

ЛИДЕР се представя за първи път като инициатива на 

Общността, като специален финансов инструмент на структурната 

политика на ЕС, насочен към намиране на нови решения на 

специфични проблеми, засягащи целия ЕС.  В експерименталната си 

фаза между 1991-1993г. ЛИДЕР включва 217 области в определени 

селски райони в неравностойно положение. Този фокус се отнася и 

за ЛИДЕР II между 1994 - 1999г., въпреки че броят на МИГ се е 

увеличил до около 900. Обнадеждаващите резултати водят до 

приложимост на метода, разширен под наименованието ЛИДЕР + 

(2000 - 2006), за да обхване всички видове селски райони.  

Подходът се „интегрира“ през четвъртия си програмен период 

(2007-2013г.) като неразделна част от политиката на ЕС за развитие 

на селските райони, обхващайки 2416 селски територии във всички 

държави-членки. Той се превръща в задължителен компонент на 

всички програми за развитие на селските райони, с минимално 

разпределение на бюджета (5% в ЕС-15 и 2,5% в ЕС-12, т.е. за нови 

държави-членки, с изключение на Хърватия, присъединили се през 

2013г.).  През 2007г. методът се разширява тематично и към 

политиката в областта на рибарството с над 300 рибарски местни 

групи за действие (МИРГ), разработени в 21 държави-членки. 

За периода на финансиране 2014-2020г. приложимостта на 

подхода ЛИДЕР допълнително се разширява като Водено от 
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общностите местно развитие (CLLD) в селските райони, 

рибарството и градските райони. Водено от общностите местно 

развитие може да се прилага в рамките на ЕЗФРСР (като ЛИДЕР), 

Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), 

Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) и, когато разрешенията за 

програмиране на държавите-членки, МИГ вече могат да подготвят и 

да предоставя интегрирани стратегии, използвайки множество 

фондове. 

С развиването на ЛИДЕР се развиват и механизмите за 

подкрепа на подхода, официалните мрежови структури чрез 

Националните селски мрежи и Европейската мрежа за развитие на 

селските райони, които предоставят техническа подкрепа и други 

мрежови услуги за МИГ.  ELARD (Европейската асоциация ЛИДЕР за 

развитие на селските райони) е форум за международно 

сътрудничество на областите ЛИДЕР. 

 

1.2. Ключови характеристики на ЛИДЕР 

Подходът ЛИДЕР се основава на седем специфични 

характеристики и зависи  от това, всички те да присъстват и се 

използват заедно. Тези седем характеристики определят ЛИДЕР 

като методология и го отделят от това да бъде просто програма за 

финансиране. 

 Отдолу нагоре 
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• Отдолу нагоре 
• Териториално 

базиране  
• Местно партньорство          
• Интегрирана и 

многосекторна 
стратегия     

• Работа в мрежа 
• Иновация   
• Сътрудничество 


 

Подходът отдолу нагоре е в 

основата на ЛИДЕР. Схващането е, че 

местните хора са най-добрите 

експерти, които да управляват 

развитието на тяхната територия. Този 

подход „отдолу-нагоре“ означава, че 

местната общност и местните 

участници могат да помогнат да се 

определи път за развитие за техния 

район в съответствие с техните нужди, очаквания и 

планове. Правейки това чрез колективен подход с делегирано 

вземане на решения им се позволява да поемат отговорността за 

бъдещето на собствения си район. Те взимат решения относно 

местната стратегия и избора на приоритетите, които да бъдат 

следвани. Насърчава се активно участие на всеки етап от процеса 

 по време на разработването, прилагането, оценката и прегледа на 

МИГ и стратегията. Участието на местните участници трябва да 

бъде икономическо и социално справедливо и прозрачно, 

включително на населението като цяло. Подходът „отдолу-нагоре“ е 

заложен в регламентите на ЕС с разпоредби за вземане на решения, 

гарантиращи, че никоя група по интереси не може да има 

мнозинство. 

 Териториално базиране 
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Фокусът върху района 

дава възможност на 

местното партньорство 

да работи заедно за 

идентифициране и 

справяне с местните 

силни страни, 

предизвикателства и 

възможности, като 

мобилизира 

ендогенния потенциал 

и ресурси на района. 



 

ЛИДЕР и Водено от общностите местно развитие се основават 

на различен начин на правене на нещата, свързващ трите елемента 

на местното пространство, партньорство и стратегия за развитие в 

рамките на един подход. Районът формира основата за развитието 

на местното партньорство и стратегия, създавайки положителна 

визия за това, което може да бъде подкрепено от активен алианс на 

местните заинтересовани страни. Съгласно „подход, базиран на 

територия“, програмното финансиране е насочено към 

приоритетите на района като цяло, а не към конкретни проекти или 

групи проекти (по този начин се различава от „подход, основан на 

проекти“). 

Районът обикновено включва 

малка, хомогенна, социално и 

функционално сплотена територия, 

често характеризирана с общи традиции, 

местна идентичност, чувство за 

принадлежност или общи нужди и 

очаквания. Наличието на такъв фокус 

върху района дава възможност на 

местното партньорство да работи заедно 

за идентифициране и справяне с 

местните силни страни, 

предизвикателства и възможности, като 

мобилизира ендогенния потенциал и ресурси на района. 
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Важно е да се 

отбележи, че няма 

две партньорства, 

които да са еднакви 

по произход или 

развитие и че нито 

едно партньорство 

не се ражда идеално 

оформено. 



 

Избраният район трябва да има достатъчна съгласуваност и 

критична маса по отношение на човешките, финансовите и 

икономическите ресурси, за да подкрепи жизнеспособна стратегия 

за местно развитие. 

Районът трябва да има ясно дефинирани географски граници. 

Принципът на ЛИДЕР е, че те по-скоро следват функционалните, а 

не административните граници. Районите трябва да отговарят на 

критериите за население по ЛИДЕР (между 10 000 и 150 000 в 

повечето случаи, както е посочено в Регламента за общите 

разпоредби ЕС №1303/2013) и могат да бъдат предмет на 

допълнителни специфични критерии за държавите-

членки. Границите на зоната могат да бъдат ревизирани, докато 

стратегията и партньорството се развиват в зависимост от 

приоритетите за развитие и кой участва. 

 Местно партньорство 

Местните партньорства за развитие на 

района работят чрез специфичен и 

структуриран механизъм за управление. В 

ЛИДЕР това се нарича местна група за 

действие (МИГ). Участието в партньорството 

означава, че хората, които преди това са били 

пасивни „бенефициенти“ на дадена политика, 

стават активни партньори и двигатели на 

развитието на техния район,  това е 
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В своите интегрирани 

стратегии МИГ трябва 

да правят избор и да се 

фокусират върху онези 

цели и действия, които 

добавят стойност към 

подкрепата, която вече 

съществува и има най-

големи шансове да 

допринесе за 

промените, които искат 

да постигнат. 



 

определяща характеристика на Водено от общностите местно 

развитие. 

Партньорствата трябва да отговарят на техния район и 

реалността на техния местен контекст, като признават, че са 

необходими време, усилия и ангажимент за изграждане на 

необходимото доверие и работни взаимоотношения. Нормално е 

членството в партньорството да се развива с развитието на 

стратегията и работата на МИГ. 

Има някои основни принципи, залегнали в регламентите на 

ЕС. МИГ трябва да включва партньори от публичното, частното и 

гражданското общество.  Тя трябва да бъде добре балансирана и да 

представя в общи линии местните интереси и различните 

социално-икономически сектори в 

района. На ниво вземане на решения 

никой сектор не може да представлява 

повече от 49% от членството в местното 

партньорство (Регламент за общи 

разпоредби ЕС № 1303/2013). Правната 

форма на МИГ може да варира в 

различните държави, но често е 

регистрирана организация с нестопанска 

цел. Независимо от тяхната правна 

форма, МИГ могат да номинират 
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Партньорствата и техните 

стратегии за местно развитие 

имат за цел да се възползват от 

връзките между местните 

сектори, за да използват 

потенциалните 

мултипликационни ефекти. 



 

подходящ партньор, който да действа като техен официален 

отчетен орган. 

  Интегрирана и многосекторна стратегия 

Регламентът за Общите разпоредби (ЕС № 1303/2013) 

уточнява, че ВОМР трябва да се осъществява чрез интегрирани и 

многосекторни стратегии за местно развитие, базирани на 

области. Това е характеристика на 

последователни поколения 

ЛИДЕР, отличаващи подхода от 

традиционните секторни 

селскостопански политики от горе 

надолу.  Както предполага 

съкращението ЛИДЕР, то има за 

цел да изгради „връзките между 

селската икономика и действията за развитие“. Поради това 

партньорствата и техните стратегии за местно развитие имат за цел 

да се възползват от връзките между местните сектори, за да 

използват потенциалните мултипликационни ефекти. 

По този начин те изследват и адресират нуждите и 

възможностите на района по интегриран начин за постигане на 

желаните общи цели. Следователно действията и проектите, 

съдържащи се в местните стратегии, трябва да бъдат свързани и 

координирани като едно цяло. Интегрираното не означава да е 

всеобхватно, обаче, стратегиите не трябва да се опитват да се 
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справят с всичко наведнъж или да придадат на всички неща 

еднаква тежест, някои неща са само с местен обхват, за да повлияят 

или да постигат.  

 Работа в мрежа 

Мрежата е в основата на това какво е ЛИДЕР и как работи. МИГ 

е мрежа от местни партньори, която чрез своята стратегия и 

дейности насърчава връзките между местните участници и другите 

във веригата за развитие. Ползите от работата в мрежа в ЛИДЕР се 

простират далеч извън този местен хоризонт. Местните, 

националните и международните мрежи стават все по-важни, 

свързвайки селските хора, места и действия. С появата на ВОМР по-

широките мрежи, включващи връзки с неселски райони, могат да 

доведат до нови възможности. Работата в мрежа обединява тези, 

които участват в разпространението и споделянето на знания, 

техния опит, иновации, идеи и информация, развиване на 

партньорска подкрепа, преодоляване на изолацията и изграждане 

на капацитет. Работата в мрежа играе важна роля за стимулиране и 

подпомагане на сътрудничеството. 

Националните мрежи за селските райони са създадени във 

всички държави-членки чрез програмите за развитие на селските 

райони. Въпреки че те са насочени към по-широк кръг 

заинтересовани страни в селските райони, тяхната компетентност 

включва конкретно подкрепа за МИГ,  някои включват подгрупи на 

МИГ. Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) 
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Иновациите се отнасят до 

това, което се прави, 

видовете дейности, които се 

поддържат, разработени 

продукти или услуги. 

Всъщност в началото самият 

подход  ЛИДЕР  е основната 

иновация. 



 

действа на европейско ниво, като пряко помага както на 

националните национални мрежи, така и на МИГ и включва 

подгрупа ЛИДЕР/ВОМР. Европейската ЛИДЕР асоциация за 

развитие на селските райони (ELARD) е международна организация 

с нестопанска цел за членство и форум за 

сътрудничество. Членството включва голям брой МИГ и много от 

доброволните национални и регионални групи ЛИДЕР. 

 Иновация 

Стремежът към иновации остава една от най-вълнуващите, 

новаторски и същевременно предизвикателни части от подхода 

ЛИДЕР. Търсенето и насърчаването на нови и иновативни решения 

на местни проблеми или възползване от възможностите е основна 

част от ЛИДЕР от самото начало.  

Всяка МИГ трябва да се стреми 

да внесе нови елементи и решения в 

развитието на своята 

територия. Това се отнася за 

неговата стратегия, структурите и 

процесите на доставка и анимация, 

както и при вземането на решения и 

избора на проекти. Разбира се, не 

всяка новаторска идея ще успее, 

винаги ще трябва да се извършва 

внимателна оценка на проекта, но в решенията на МИГ трябва да се 
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вземе предвид допустимото ниво на риск. Чрез създаването на 

подходящи условия и внимателното култивиране на нови и свежи 

идеи МИГ могат да доведат до съществени и устойчиви промени и 

ползи за своите територии, реалната добавена стойност, която 

ЛИДЕР има за цел да постигне. 

  Сътрудничество 

Междутериториалното и международното сътрудничество 

добавя по-широко измерение към местното развитие в селските 

райони. Сътрудничеството отива по-далеч от работата в мрежа чрез 

включване на местните хора и местните групи за действие в 

работата с други, за да се предприеме съвместен проект. Това може 

да включва други ЛИДЕР групи или с подобна сформирана група в 

друг регион, държава-членка, в рамките на различен Европейски 

структурен и инвестиционен фонд или дори в държава извън ЕС. 

Разбира се, сътрудничеството не следва да е самоцелно, а 

трябва да има ясна цел и полза от работата с 

другите. Сътрудничеството с други региони може да бъде отличен 

източник на иновации и трансфер на знания за местните хора.  

 

1.3. Преход от ЛИДЕР към ВОМР 

През периода на ПРСР от 2007 до 2013г. се появяват опасения, 

че подходът ЛИДЕР е компрометиран от интегрирането. Силният 

фокус, който се появява за ЛИДЕР върху дефинираните мерки по 

Програмата за развитие на селските райони, ограничава 
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МИГ е динамично 

партньорство, което има 

свой собствен жизнен 

цикъл.  В ЛИДЕР 

партньорството се развива 

не само с течение на 

времето чрез това как 

функционира, но и във 

връзка със задачите на 

различни етапи. 



 

възможностите на МИГ за реализиране на интегрирани и 

иновативни проекти. Елементи на това, което направи ЛИДЕР 

толкова различно са ограничени или 

изгубени. Налице са специфични 

ограничения за иновациите и 

малките мащаби, и двата ключови 

аспекта на добавената стойност на 

ЛИДЕР. 

 Много опитни МИГ намират 

тези промени за трудно управляеми 

и изискват време и ресурси, а някои 

трудно адаптират своя опит, 

голямата част от новите МИГ нямат 

предишен опит за сравнение.  Чрез освежаване и подсилване 

подхода ЛИДЕР може да се справя с предизвикателства, да 

оптимизира участието отдолу-нагоре и онези неща, които помагат 

да се добави добавена стойност.  

Затова заинтересованите обмислят как да се ангажират и 

работят с другите участници. Следователно МИГ започват да си 

задават въпроси, да извършват проверки за поддръжка, да правят 

равносметка на ситуацията си, да анализират къде се намират, да 

идентифицират проблемите, възможните решения и да 

планират. Повечето от действията са за МИГ, но  управляващите 

органи изслушват и преглеждат как допринасят за 
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ЛИДЕР като подход е 

приспособим, той е динамичен, 

процес, търсещ постоянно 

подобрение, той е проектиран 

да се справя с 

предизвикателствата. 



 

процеса. Планираният подход е от съществено значение, защото той 

не се случва от само себе си.  

Приемствеността при МИГ по ЛИДЕР като субект не е 

гарантирана приемственост на 

МИГ-а. МИГ оптимизира основния 

местен опит, знания и аналитичен 

поглед, който нейните членове 

носят. Промяна на фокуса може да 

осигури жизненоважна нова 

енергия и инерция, по-

представителната и приобщаваща МИГ не само ще привлече нови 

хора, но може да отвори нови възможности, да донесе нови ресурси, 

идеи и иновации и чрез укрепване на местните връзки може да 

насърчи други да се включат. 

Така възниква необходимостта от оптимизирането на подхода 

ЛИДЕР, изисква се той да бъде добре интегриран в работата на МИГ, 

в нейните действия и в това как работи с други участници на 

местно ниво и в рамките на системата. Основното съображение тук 

е да се мисли от гледна точка на бенефициентите, как те са 

ангажирани, консултирани, ангажирани, подпомагани за постигане 

на търсените резултати.  

Планирането на тази основа поставя подхода ЛИДЕР в 

основата на Стратегията за местно развитие на МИГ и го подсилва 

чрез метода за изпълнение и оперативния план. От жизненоважно 
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ЛИДЕР е подход за развитие 

отдолу нагоре и трябва да 

бъде отворен за по-широко 

включване, било то чрез 

въвеждане на нови 

участници в МИГ или чрез 

намиране на нови начини за 

правене на неща, които да 

позволят на хората да се 

присъединяват. 



 

значение е това да се използва като реален и динамичен 

инструмент за подпомагане и разширяване на местното участие, 

одобрение от общността и собственост и по този начин засилване 

на текущото значение на Стратегията за местно развитие, подхода и 

постигнатите резултати. 

Един важен начин за 

освежаване на ЛИДЕР е да се 

привлекат нови хора и нови 

идеи. Kритика към подхода е, че той 

не е достатъчно приобщаващ, а е 

ориентиран към познавачи.  

Ефективният комуникационен 

подход е ключов елемент от това да 

има ползи от начина, по който се 

прави ЛИДЕР, заедно с нови начини 

за представяне на информация. МИГ също така имат възможността 

да използват специфични инструменти като конкретни критерии за 

допустимост, например за насърчаване на малки, иновативни, 

сложни или интегрирани проекти.  Индикаторите и критериите 

могат да се използват за осигуряване на участието на определени 

групи, жени, млади хора, частния сектор. 

Процесът на консултации при подготовката и прегледа на 

Стратегията за местно развитие предоставя на МИГ идеалната 

възможност да достигне и да ангажира нови хора и организации. Тя 
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позволява да се изследват не само какви са нуждите и 

възможностите за развитие, но и как хората могат да допринесат, 

как могат да участват.  Това не са еднократни подходи при 

разработване на Стратегията за местно развитие, а динамични 

подходи и инструменти, които при правилно управление 

подхранват процеса на текущо обновяване. 

Успехът на ЛИДЕР в селските райони кара и други ЕСИ 

фондове да отворят възможността за прилагане на този подход в 

други видове райони. През периода 2007-2013 г. той успешно се 

прехвърля към Европейския фонд за рибарство (от 2014 г. 

Европейският фонд за морско дело и рибарство ЕФМДР). От 2014 г. 

той също е достъпен в Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). Прилагането 

на подхода ЛИДЕР обаче е задължително само в ЕЗФРСР. 

За това по-широко приложение сега се използва терминът 

„Водено от общностите местно развитие “ (ВОМР).  ЛИДЕР, с ясното 

си позоваване на селските райони, продължава да се използва за 

ВОМР съгласно ЕЗФРСР. От 2014 г. е възможно една стратегия за 

местно развитие да бъде подкрепена от няколко фонда на ЕС 

(многофондови СВОМР). Когато държавите-членки са приели това, 

те дават възможност на МИГ (селски, рибарски и градски) да 

проучат потенциала на подхода ВОМР за цялостно интегриране на 

местните нужди и решения. Той също така позволява подкрепата на 

ЛИДЕР да бъде по-добре координирана с подкрепата за местно 
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развитие от други фондове на ЕС и по този начин да засили 

връзките между селските, градските и рибарските райони. 

През Програмния период 2014-2020 г. принципите на ВОМР са 

преформулираните и обобщени добре познати седем принципа на 

подхода ЛИДЕР (териториален подход, „отдолу-нагоре“, публично-

частни партньорства, новаторство, интегриран подход, работа в 

мрежа, сътрудничество). Новите четири принципа са записани в 

Регламент № 1303/2013 (РОР), и според Член 32, параграф 2, 

Воденото от общностите местно развитие е:  

а) насочено към конкретни подрегионални райони;  

Средствата се съсредоточават в териториите, които се 

нуждаят най-много и които могат да ги използват най-добре. 

Решенията се адаптират гъвкаво, за да отговорят на 

разнообразните потребности и възможности - в подходящо време и 

на подходящо място. Критериите са физическото или географското 

единство на района с изискване за непрекъснати граници, културна 

идентичност и общите социални проблеми, концентрацията на 

сходни икономически дейности - предимно земеделие. Районът 

трябва да е достатъчно малък, за да има обща идентичност и 

достатъчно голям, за да има капацитет.  

б) водено от местни групи за действие, съставени от 

представители на публичния и частния местен социално-

икономически интерес, в които на ниво вземане на решения нито 

публичните органи, съгласно определението в съответствие с 
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националните правила, нито която и да било от групите, 

представляващи конкретните заинтересовани страни, не 

представлява повече от 49 % от правата на глас;  

Подход „отдолу-нагоре“. Съвместна отговорност и 

принадлежност. Не доминира нито една от групите, 

представляващи конкретни интереси, независимо дали са 

обществени или частни. Местните хора имат по-добро познаване за 

наличните ресурси и възможности на територията, както и за 

местните проблеми, на които трябва да се обърне внимание, затова 

са в състояние да мобилизират местните ресурси и цялата 

общност по начин, който не може да се осъществи с подходи 

„отгоре-надолу“. Това дава на местните участници по-голямо 

чувство за отговорност и ангажираност към дейностите, подкрепя 

местното самоуправление и гражданското общество. 

Партньорството мобилизира знанията, енергията и ресурсите на 

местните участници.  

в) извършва се чрез интегрирани и многосекторни стратегии 

за местно развитие, основани на характеристиките на района;  

Действията се подсилват и надграждат взаимно. Връзките се 

осъществяват хоризонтално с другите местни участници и 

вертикално с други нива на доставката или вериги на доставки и с 

други сектори. Може да има различни приоритети и входни точки, 

една цел с много действия или няколко цели с едно действие. 

Интеграция и многосекторност не означава, че стратегиите 
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трябва да решават всички проблеми наведнъж, а че следва да 

изберат фокус върху цели и мерки, които ще добавят стойност към 

това, което вече съществува като ресурс, като мобилизират 

максимална подкрепа около него.  

г) разработено, предвид местните потребности и потенциал, 

включва иновативни характеристики в местния контекст, 

изграждане на мрежи и където е целесъобразно - сътрудничество.  

Местното партньорство трябва да бъде наясно какво би 

желало да постигне и какво може да постигне с наличните ресурси и 

програми, стратегиите са основани върху силните и слабите 

страни на района, върху възможностите и заплахите. В местния 

контекст, методът генерира иновативни начини на мислене и 

действие - нови пазари, нови продукти, услуги, методи на работа и 

социални иновации. Местните участници и общности се учат едни 

от други и намират съюзници за укрепване на позициите им и на 

други места, и в други държави. 

  



 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 
 

стр. 25 

 
 

 

II. МЕТОДИКА НА СЪБИРАНЕ И ПОДБОР. ДЕФИНИРАНЕ НА 

ОБХВАТА  

 

2.1. Методология 

От ключово значение за настоящия анализ е осигуряването и 

използването на актуална информация, относно добрите практики 

при прилагането на ЛИДЕР в Европейския съюз, приложими на 

територията на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, както 

и възможностите за популяризирането им сред населението и 

мотивирането му.  

Информационното осигуряване се характеризира със:  

• събиране на изходни данни в процеса на  изследване  и 

осигуряване на информационната обезпеченост на анализа, която е 

от критично значение за  качественото му извършване. 

• събиране, подбор, синтез и анализ на необходими данни, 

даващи информация за добри практики при прилагането на ЛИДЕР 

в Европейския съюз,  приложими на територията на СНЦ „МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“. 

• идентифициране на потенциални информационни 

дефицити в качеството и обема на данните и предприемане на 

мерки за преодоляването им.  

Поставената в анализа цел е: селектиране на добри практики 

при прилагането на ЛИДЕР в Европейския съюз, приложими на 

територията на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, както 



 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 
 

стр. 26 

 
 

 

и възможностите за популяризирането им сред населението и 

мотивирането му.  

За постигане на целта се поставят за решаване следните 

изследователски задачи: 

 Да се представят понятия, политики и данни, свързани с 

подхода ЛИДЕР и добрите практики; 

 Да се синтезира наличната информация за добрите 

практики при прилагането на ЛИДЕР в Европейския съюз; 

 Да се проучат приложими на територията на МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ добри практики; 

 Да се дефинират ключови насоки за популяризирането им 

сред населението и мотивирането му. 

Използвани са изследователски методи в комплекс, който 

включва: 

 проучване, анализ и синтез, сравнения и аналогия, 

описание, интерпретация на информация от специализирани 

сайтове; 

 контент – анализ на свързани с темата на анализа проекти 

и добри практики. 

В хода на анализа са изследвани и използвани разнообразни 

източници, по-важните от които са:  

 публикации относно подхода ЛИДЕР и развитието на 

селските райони;  
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 официални данни, публикувани от Националната селска 

мрежа, Европейската мрежа за развитие на селските райони, 

Европейската ЛИДЕР  асоциация за развитие на селските райони;  

 европейски, национални, регионални и общински 

документи (вкл. общински планове).  

 други електронни информационни източници. 

 

2.2. Същност на  добрите практики 

 Терминът „добри практики“ навлиза в науката и практиката 

от  дисциплинарната област на стратегическия мениджмънт. По 

определение „добра практика” е техника, метод, процес, дейност, 

стимул, които общоприетото мнение счита за по-ефективни да 

постигнат определен резултат, отколкото всяка друга техника, 

метод, процес и др., когато 

се прилагат при определени 

обстоятелства. 

Схващането е, че 

желаните резултати могат 

да бъдат достигнати с по-

малко проблеми и 

непредвидени усложнения. 

Добрите практики могат да бъдат определени като най-

ефикасни (най-малко усилия) и ефективни (най-добър резултат) 
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начини на изпълнение на задача, въз основа на възпроизвеждащи 

се процедури, които са се доказали във времето за голям брой хора. 

Добрите практики се прилагат при определени условия или 

обстоятелства и могат да бъдат изменени или адаптирани за сходни 

такива. Освен това добрите практики могат да се развиват, за да 

станат по-добри, или „най-добри практики“. 

В широк смисъл понятието се използва като нещо, което 

всъщност е сбор от „правила“, от „добри идеи“.  Някои 

изследователи посочват, че употребата на практики в множествено 

число отразява, както динамиката на една или друга практика, така 

и най-вече нейният кумулативен характер. От друга страна, 

характеристиката „добра“ (практика) се свързва с успешност, 

резултатност, продуктивност, качество, ефикасност, ефективност на 

постиженията, съобразно зададена норма и/или стандарти. 

Следователно като „добри практики“ в проектното 

управление може да се възприемат завършени проекти и/или 

проектни дейности, чието изпълнение се опира на безпроблемно 

прилагане на известни, съвременни и ефективни научно-

теоретични проектни и законово-нормативни постановки.  

Разглеждането на една практика като добра практика, изисква 

тя да отговаря на редица критерии, сред които: 

 законност - спазване на законите и наредбите, 

регламентиращи съответната сфера; 
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 резултативност - практиката трябва да води до 

подобряване, или поне да не влошава ситуацията, да носи полза за 

организацията; 

 иновативност - да дава нови или различни решения за 

съществуващите проблеми. Решенията могат да бъдат напълно 

нови или да се прехвърлят от друг контекст; 

 възпроизводимост - повторяема, с мултиплициращ ефект, 

да е преносима в други области; 

 устойчивост - да продължи и в бъдеще, да не е еднократно 

събитие; 

 икономическа реалистичност – резултатите да са на 

поносима цена от организацията; 

 ефективност - задоволително съотношение разходи-ползи; 

 високо качество; 

 възможности за контрол и оценка; 

 съответствие на тенденциите на общественото развитие; 

 актуалност и перспективност. 

В контекста на проектното управление „добрите практики“ 

имат значимост за: 

 идентифициране на образцови методологии и стратегии за 

планиране и програмиране на проекти; 

 ефективни проектни цикли, проекти и дейности; 

 желани проектни резултати; 

 индикатор за качеството на програмите за финансиране; 
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 критерий за развитие на проектната  технология и проекта 

като мета ресурс; 

 иновативни проекти.  

Изследователите сочат няколко стъпки за определянето и 

извличането на добри практики:  

 определяне на изискванията на потребителя им;  

 откриване на добри практики;  

 документиране; 

 валидиране;  

 разпространение и приложение;  

 разработване на поддържаща инфраструктура.  

Важно е да се посочи необходимостта от методологическа 

цялостност на  добрите практики, която  изисква промените в 

мисленето, поведението, технологията да се извършват в 

предсказуемо направление, когато се приложи практиката и тези 

изменения да се прекратят, когато се премахне практиката. Освен 

всичко друго,  добрата практика трябва да дават възможност за 

всяко лице с достатъчна подготовка да я възпроизведе. 

 

2.3. Технология  на  селекцията 

Настоящият анализ  се базира на селекция от добри практики 

включени в базата данни за добрите практики на интернет 

страницата на Европейската мрежа за развитие на селските райони 

(ENRD), служеща като център за обмен на информация за това как 



 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 
 

стр. 31 

 
 

 

политиката, програмите, проектите и други инициативи за 

развитие на селските райони работят на практика и как те могат да 

бъдат подобрени, за да постигнат повече: 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/LEADER%2520%252F%2520CLLD_en  

За да повиши осведомеността относно постигнатото по 

ЛИДЕР, подборът при анализа се допълва с информацията от 

издадена от списание Rural Connections 1/2020: 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-magazine-

1-2020_en.pdf.  Изданието се фокусира върху добрите практики при 

използването на финансиране от ЕЗФРСР и дава преглед на 

различните подходи за събиране и разпространение на проекти, 

финансирани от ЕЗФРСР на национално ниво. Заинтересовани 

страни в областта на развитието на селските райони споделят 

своите гледни точки по различни теми. 

Методът на селекция се приложи по следния начин:  

 изследователският екип проведе анализ на основните сфери 

за интервенция, заложени в стратегията на  СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“; 

 установи се необходимостта критериите за откриване на 

добри практики да се свържат с приоритетите на Стратегията, 

както и спазването на седемте елемента на ЛИДЕР;  

 в хода на проучване изследователският екип добави още 

един критерий, с който да се подчертава местния аспект: 

възможност за прилагане на територията и устойчивост;  
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 след това се започна със събиране на примери, при което  бе 

възприет подход, с който се отчита тематичното разнообразие и 

типа на проекта,  наред другите критерии, определени от подхода 

ЛИДЕР.  

 подборът на настоящите 29 добри практики от публикувани 

добри практики за последните три години, се базира и на стремежа 

на изследователския екип да допринесе за многообразие на 

разгледаните случаи.  
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III. ПРИЛАГАНЕТО НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – ИЗМЕРЕНИЯ И 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 

3.1. Приоритети за интервенция, заложени в стратегията на 

СНЦ „МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ 

Тематичният обхват на анализа произтича от поставената 

практическа задача – идентифициране на добри практики при 

прилагането на ЛИДЕР в Европейския съюз, приложими на 

територията на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, за 

популяризирането им сред населението и мотивирането му. 

В тази връзка като отправна точка, задаваща рамката на анализа, 

се взе предвид основния стратегически документ, свързан с развитието 

на територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, а 

именно Стратегията за водено от общностите местно развитие. 

В конкретни детайли, визирания документ включва следните 

акценти: 

Стратегическата цел/визията в стратегията на СНЦ „МИГ „Възход - 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ е: Превръщането на територията на 

МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в устойчив селски район с 

развити туризъм и услуги за населението, конкурентен местен бизнес и 

селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна 

общност.  



 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 
 

стр. 34 

 
 

 



ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на 

земеделски и неземеделски бизнес с 

висока добавена стойност.  

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване облика 

на населените места, развитие на 

местната идентичност и създаване 

на местни туристически продукти за 

развитие на територията. 



 

За приоритети за развитие 

на територията са избрани два, а 

посочените специфични цели 

допринасят за постигане на 

основните приоритети на 

Стратегията чрез мерките, които 

МИГ избира да прилага. 

Специфичните цели се постигат 

чрез прилагането на различни 

мерки. Избраните приоритети, поставените специфични цели и 

мерките за прилаганото им са обвързани: 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с 

висока добавена стойност.  

Специфична цел 1.1. Повишаване на конкурентоспособността на 

местното земеделие и добавяне на стойност към местните 

селскостопански продукти;  

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

Специфична цел 1.2. Подпомагане на производството и 

преработката на специфични за територията земеделски продукти с 

добавена стойност; 

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 
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Специфична цел 1.3. Създаване на нови работни места и 

намаляване на бедността чрез инвестиции в подкрепа на 

неземеделския бизнес . 

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване облика на населените места, 

развитие на местната идентичност и създаване на местни 

туристически продукти за развитие на територията.  

Специфична цел 2.1. Подобряване на публичната инфраструктура 

и достъпа до услуги за населението;  

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”; 

Специфична цел 2.2. Създаване на нови атракции и съпътстваща 

туристическа инфраструктура;  

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура”; 

Специфична цел 2.3. Оползотворяване на местните традиции и 

наследство за постигане на устойчиви общности.  

Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура”. 

Поставените специфични цели и избраните приоритети за 

развитие са взаимно обвързани и постигането им ще има интегриран 

ефект върху развитието на територията и постигане на 

стратегическата цел. Те отразяват връзката между стратегията за 

ВОМР с характеристиките на територията, разработени са въз основа 
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на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на 

национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките 

по десегрегация и деинституционализация. 

Прилагането на интегриран подход чрез Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на територията на МИГ оказва 

интегрирано въздействие върху отделните сектори на развитието. 

Това означава подходящо комбиниране и допълване на отделните 

мерки с оглед постигане на общо положително въздействие върху 

инфраструктурния, човешкия, иновационния и природно-културния 

потенциал на територията.  

Визията за развитие на интегрираната територия на МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” произтича от дефинираните 

възможности и ограничения от страна на активно ангажираната 

местна общност, като с най-висок потенциал за развитие се очертават 

специфичните местни ресурси и социалния капитал на територията.  

ВОМР е полезен инструмент за овластяване на местните 

общности, включително групи в неравностойно положение, за 

подобряване на институционалния капацитет на местните 

заинтересовани страни и специално на НПО и за предизвикване на 

социални иновации на местно равнище:  

 
Приоритети на ЕС за 

развитие на селските 

райони 

Съгласуваност в 

Стратегията за ВОМР Цели 

на ПРСР 20140- 2020 

Цели на ПРСР 20140- 

2020 

Приоритет 2: Увеличаване ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на Първа цел:осигуряване на 
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конкурентоспособността на 

всички типове земеделие и 

нарастване жизнеспособността 

на стопанствата; Приоритет 3: 

Насърчаване организацията на 

хранителната верига и 

управление на риска в 

земеделието Приоритет 5: 

Насърчаване на ефективността 

на използване на ресурси и 

подкрепа на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в секторите 

земеделие, храни и гори; 

земеделски и неземеделски бизнес с 

висока добавена стойност. 

Специфична цел 1.1. Повишаване на 

конкурентоспособността на 

местното земеделие и добавяне на 

стойност към местните 

селскостопански продукти 

Специфична цел 1.2. Подпомагане 

на производството и преработката 

на специфични за територията 

земеделски продукти с добавена 

стойност 

устойчив и балансиран растеж на 

производството и преработката на 

селскостопански и горски 

продукти Втората цел – 

осигуряване на устойчиво 

управление и използване на 

природните ресурси, 

предотвратяване и адаптиране 

към климатичните промени 

Приоритет 1: Стимулиране на 

трансфера на знания и 

иновациите в областта на 

селското и горското стопанство и 

селските райони; 

Избраните цели и мерки в 

Стратегията за ВОМР са насочени 

към модернизиране и технологично 

обновление на земеделските 

стопанства и другите МСП на 

територията В стратегията се дава 

приоритет на проекти, включващи 

иновации в производството и 

преработвателната промишленост 

Първа цел: осигуряване на 

устойчив и балансиран растеж на 

производството и преработката на 

селскостопански и горски 

продукти 

Приоритет 6: Подкрепа за 

социална интеграция, 

намаляване на бедността и 

икономическо развитие на 

селските райони 

Насърчаване създаването на 

качествена заетост и устойчиви 

работни места с повишено качество 

на живот и широко обществено 

включване чрез подхода ВОМР. 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на 

земеделски и неземеделски бизнес с 

висока добавена стойност. 

Специфична цел 1.3. Създаване на 

нови работни места и намаляване 

на бедността чрез инвестиции в 

подкрепа на неземеделския бизнес 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване облика 

на населените места, развитие на 

местната идентичност и създаване 

на местни туристически продукти 

за развитие на територията. 

Специфична цел 2.1. Подобряване 

на публичната инфраструктура и 

достъпа до услуги за населението 

Специфична цел 2.2. Създаване на 

нови атракции и съпътстваща 

туристическа инфраструктура 

Третата цел: стимулиране на 

социалноикономическото 

развитие на селските райони с цел 

развитие икономическия 

потенциал, съхраняване на 

демографския потенциал и принос 

за социално включване на уязвими 

групи и ромите, икономическо 

възстановяване и овластяване на 

процеса на обезлюдяване и 

социално изключване 
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Специфична цел 2.3. 

Оползотворяване на местните 

традиции и наследство за постигане 

на устойчиви общности 

 

Прегледът на Стратегията за местно развитие на МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, както и проведени разговори с екипа 

на МИГ и членове на УС, потвърждават визията за развитието на 

територията при очертаните цели, приоритети и мерки, и така се 

стигна до следното групиране на основни тематични сфери за 

развитие, за които да се търсят  и представят добри практики и 

подходящи примери от прилагането на подхода Лидер в ЕС: 

 земеделски стопанства; 

 преработка/маркетинг на селскостопански продукти; 

 подкрепа на неземеделски дейности; 

 създаване, подобряване или разширяване на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура; 

 публична инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура; 

 съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните 

местни идентичности и местната култура. 

Отчитайки голямото разнообразие от съществуващи добри 

практики, прилагани в ЕС по подхода Лидер в тези сфери, 

изследователският екип представя онези примери и практики в ЕС, 

които селектира като приложими за територията. 
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Добрите практики също 

предават и едно по-

общо положително 

съобщение: 

безвъзмездното 

финансиране има 

позитивно въздействие 

върху селски 

предприятия и местни 

общности в ЕС, достига 

дори до най-

отдалечените райони. 



 

 

3.2. Популяризирането им сред населението и мотивирането 

му 

При дискутиране на популяризирането на „добри практики“ сред 

населението и мотивирането му, трябва да се започне с това, че СНЦ 

„МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ трябва да бъде 

внимателно при използването на конкретни 

идеи заимствани от друга МИГ. Има много 

фактори, които определят успеха. Местните 

хора, местната среда, местната и 

организационната култура, често имат по-

голямо влияние, отколкото може да се 

допусне. Понякога, в ентусиазма си спрямо 

прилагането на добри практики, се вземат 

прибързани решения и се подценява 

съпротивата към промените. Според някои 

изследователи, три са основните липси, 

затрудняващи прилагането на добри 

практики: липса на знания, липса на мотивация и липса на умения. 

Разпространението на добри практики трябва да бъде 

споделено от знания и опит към вдъхновяване на други 

потенциални кандидати. МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия” следва да прилага различни методи и канали за 

осигуряване на ефективно разпространение на примери за проекти 
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и добри практики. На комуникацията трябва да се гледа като 

пътуване, което изисква постоянен мониторинг и адаптация на 

нечии успешни практики. Добрите практики могат да се 

разпространяват чрез редица онлайн и офлайн медии. Основните 

канали за разпространение са социални медии и специфични 

публикации, и двете печатни и електронни. Днес социалните медии 

играят ключова роля в комуникациите и/или за повишаване на 

осведомеността. Достигането до потребителите може да бъде 

предизвикателство, защото вече съществува толкова много 

съдържание там, състезаващо се за тяхното внимание.  

Добрите практики могат да се представят на уебсайта на МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” (http://mig-vazhod.com/) и 

като новини и чрез база данни на проекта, както и в месечен 

бюлетин, а защо не и в периодично списание. Като цяло добрите 

практики се представят най-вече чрез текстове и снимки, като 

кратки обобщения, подробни казуси или интервюта.  

Публикуването на материали за популяризирането на добрите 

практики от Европа сред населението на територията на МИГ е 

съществена стъпка от цялостния процес на информиране и 

мотивиране на местните хора.  Едновременно с това е необходимо 

да се разработят специализирани представяния (под формата на 

брошури, презентации и др.) на добри практики за съответните 

целеви групи, с които МИГ ще работи през 2021 година. 

Срещите на МИГ са възможности за събиране на обратна 

http://mig-vazhod.com/
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връзка на заинтересованите страни за добри новини от 

територията. Използването на по-„завладяващи“ начини за 

разпространение на успеха истории (например видеоклипове) е 

добро решение. Организирането на събития за обмен на добри 

практики в бъдеще също възможност, която следва да се използва.  

Ефективното популяризиране на добри практики на 

територията може да осигури ползи на различни нива:  

 да вдъхнови бизнеса, фермери или физически лица, които да 

стартират или да кандидатстват за собствено финансиране с 

проекти. Кандидатстването може да изглежда сложна и 

недостъпна дейност, но ако потенциалните бенефициенти 

виждат примери за подобни проекти, получаващи 

финансиране, може да започне да изглежда по-реалистична и 

постижима.  

 да даде видимост за бенефициентите и техните проекти на 

европейско/международно ниво. Това може да доведе до 

ползи за бизнеса например чрез достигане до потенциални 

клиенти или създаване нови възможности.  

 представянето на добри практики обяснява по нагледен 

начин къде отива финансирането от ЕС и за какво и кой се  

ползва от него. 
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IV. ПРЕГЛЕД НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА 

ЛИДЕР В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРИЛОЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

СНЦ „МИГ „ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“, ЗА 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО ИМ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО И МОТИВИРАНЕТО 

МУ 

 

4.1 Селекция от добри практики при прилагането на ЛИДЕР, с 

възможност за прилагане на територията на територията на МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“ 

Анализът на добрите практики при прилагането на ЛИДЕР, с 

възможност за прилагане на територията на територията на МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“, включва тематичните 

акценти, които произтичат от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие.  

В тази връзка параметрите на селектираните проекти включват 

данни, които да съдействат за мотивиране и инвестиции в основните 

тематични сфери за развитие на територията: 

 земеделски стопанства; 

 преработка/маркетинг на селскостопански продукти; 

 подкрепа на неземеделски дейности; 

 създаване, подобряване или разширяване на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура; 

 публична инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура; 
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 съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните 

местни идентичности и местната култура. 

4.1.1. Поддръжка при стартиране на млад ветеринарен лекар 

Млад предприемач получава подкрепата на ЛИДЕР за закупуване 

на модерно ветеринарно оборудване, което й позволява да предоставя 

на фермерите и собствениците на домашни любимци 

висококачествени услуги.    

Кратко описание на проекта: Младият предприемач Камилия 

Тамавичюте изучава ветеринарни науки и се стреми да се върне в 

родния си град, за да създаде собствен бизнес като ветеринар. Тя 

кандидатства за подкрепа по ЛИДЕР, за да покрие разходите за 

модерното ветеринарно оборудване, от което се нуждае, за да 

предостави на фермерите и собствениците на домашни любимци 

висококачествени услуги. Оборудването, което тя закупува с помощта 

на поддръжката, включва ултразвук, биохимичен анализатор на 

кръвта, микроскоп, държач за теле и принтер за данни. 

Резултати от проекта: Финансовата подкрепа, която тя 

получава, гарантира качествена работа и възможност на младия 

предприемач да остане в родната си селска общност в дългосрочен 

план. Нейният проект, подкрепен от ЛИДЕР, представлява 

предотвратяване на „изтичането на мозъци“ за Местната група за 

действие и модернизира ветеринарните услуги, достъпни за 

фермерите в региона. Благодарение на Програмата за развитие на 

селските райони, бизнесът на младия ветеринар става по-новаторски, 
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отколкото се е надявала първоначално. Тя може да осигури широк 

спектър от лечебни методи и по-бързо обслужване на своите клиенти.   

4.1.2. Dobel-SpATZ 

Проект на общността, в който младите хора активно участват в 

оформянето на своята среда и укрепят сплотеността на своята 

общност. 

Кратко описание на проекта: Подобно на много други общности в 

селските райони, общността на Цвифалтен, в Баден-Вюртемберг, 

страда от факта, че все повече млади хора напускат селото и никога не 

се връщат. Затова общността кани своите млади хора да участват 

активно в оформянето на тяхната среда. В младежки форум, местната 

младеж разработва идеята за „Dobel-SpATZ“. Тя се състои от стая за 

младежи и просторна детска площадка. Има и фитнес зона с 

безпрепятствен достъп и съоръжения за потребители на инвалидни 

колички. 

Резултати от проекта: Проектът, съвместно предприятие на 

общността, младежкия форум, ангажирани граждани, компании и 

институции, засилва сплотеността на общността. Подобрява 

качеството на живот на територията и направи общността по-

привлекателна за посетителите. Около 150 души от селото (2000 

жители) помагат за строителството, или засаждат дървета на мястото 

и т.н. Работата е много добре организирана и може да се счита за 

изключителен пример за социално сближаване. 
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4.1.3. Ферма на Антон Връбняк - разнообразяване в терапевтична 

езда 

Разширяване на обхвата на туристическото предложение в район 

на МИГ чрез подпомагане на малка ферма, която да се разнообрази в 

конна езда и терапевтична езда. 

Кратко описание на проекта: Фермата на Антон Връбняк, 

разположена в района на Местната група за действие на Плекия, 

решава да предложи терапевтични и туристически дейности по конна 

езда. Този вид туризъм все още не е бил развит в района и по този 

начин няколко партньори се включват в подкрепа на подготовката на 

този проект отдолу нагоре. 

Подпомагането от ЛИДЕР е използвано за закупуване на 

карета, конна екипировка за конна езда,  разработване на пътеки за 

каране с указателни табели, изграждането на зала за езда с размери 20 

х 40 м, както и наемане на инструктор/терапевт. 

Резултати от проекта: Проектът разширява гамата от 

туристически продукти и услуги в района на Плекия и това има както 

икономически, така и социални ползи. Отчетен е 15-процентен ръст на 

посещенията във фермата. Във фермата е открито ново работно място 

за инструктор по терапевтична езда.  

4.1.4. Ефективност на „собствените проекти“ по ЛИДЕР 

Устойчивото развитие е обща тема в настоящата стратегия за 

местно развитие на ЛИДЕР Равака (Финландия). Целта е да се насърчат 
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местните организации да се борят с изменението на климата, като 

станат по-активни в изпълнението на екологични проекти. 

Кратко описание на проекта: Когато се разработва стратегията за 

местно развитие ЛИДЕР, Местната група за действие внимателно 

изслушва нуждите и стремежите на населението и 

организациите. Общността има широко разпространена загриженост за 

околната среда и силна амбиция да се справи със ситуацията. Въпреки 

това, докато всички разбират необходимостта от подобряване на 

околната среда, не много хора смятат, че знаят как да предприемат 

това на практика. В района има много малко съветници по околна 

среда и възниква въпросът как силната стратегическа насоченост към 

екологичните действия може да бъде приложена ефективно от МИГ.  

Концепцията за „собствени ЛИДЕР проекти“ е решението. 

Резултати от проекта: Въз основа на опита на МИГ „собствените 

проекти“ се оказват отлични механизми за подпомагане на 

взаимодействието с конкретни целеви групи. Създава се заетост на 

един тематичен фасилитатор на МИГ. Над 50% от МИГ във Финландия 

използват „собствени проекти“.  

4.1.5. Интелигентен подход към подобряването на културното и 

природното наследство 

Казус на анимация, работа в мрежа и сътрудничество в ЛИДЕР. 

Кратко описание на проекта: Проектът на Gratitud Pallars 

(Испания) впечатлява с интегрирания си и иновативен характер в 
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подкрепа на опазването на ландшафта, смекчаването на изменението 

на климата и интелигентното устойчиво развитие на туризма. 

Резултати от проекта: Успехът е в междусекторното 

сътрудничество между публични органи, предприятия, собственици на 

земя, местно население и посетители. Създаден е лесен за ползване и 

ясен уебсайт. Използван е интегриран подход към опазването на 

околната среда и природата, зеления туризъм и здравословните 

дейности. 

4.1.6. Свързан в местната общност 

Помагане на възрастните хора да запазят своята независимост и 

да останат в собствените си домове. 

Кратко описание на проекта: Проектът „У дома в Емлихайм“ 

(Германия) се стреми да даде възможност на възрастните хора да 

запазят независимостта си за по-дълго, като осигурява редовни 

превантивни посещения в дома. 

Резултати от проекта: Голямо търсене на предлаганите съвети. 

Мрежовият доставчик на услуги е със задълбочени познания за 

местното предоставяне на услуги.  Проектът действа като система за 

ранно предупреждение.  

4.1.7. Ударен барометър ЛИДЕР 

Пилотиране на инструмент, който помага да се оцени 

потенциалът за въздействие и необходимите точки за подобряване на 

проектите ЛИДЕР, още по време на фазата на кандидатстване за 

проекта. 
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Кратко описание на проекта: Като част от текущ 

изследователски/оценителен проект, два шведски университета 

разработват ЛИДЕР 'Effektbarometer' (Impact Barometer). Инструментът 

помага да се оцени потенциалът за въздействие на проектите по 

ЛИДЕР и необходимите точки за подобрение още във фазата на 

кандидатстване на проектите. Критериите за оценка на въздействието 

се основават на анализа на 70 проекта, предоставени от МИГ с голям 

бюджет, в 14 области в Швеция, както и други проекти, финансирани 

от ЕС.  

Резултати от проекта: Пет шведски МИГ вече използват 

инструмента за обучение на избрани потенциални кандидати на 

проекти, за да планират по-силни и дългосрочни въздействия. Планът 

е да се внедри „въздействащо мислене“ в бъдещите проекти от 

началните фази. Очаква се барометърът за въздействие също да се 

използва при обсъждане на плановете за проекти по ВОМР с 

кандидатите за проекти в бъдеще. 

4.1.8. Колоездене заедно 

Организиране на велосипедни походи като средство за 

насърчаване на социалното взаимодействие и интеграция. 

Кратко описание на проекта: Велосипедното рали е ежегодно 

събитие, което се организира от МИГ Wrota Wielkopolski Association от 

2010 г. Събитието насърчава социалната интеграция и природното и 

културно наследство на тази територия в Полша. Инициативата 

предоставя на местната общност възможност да прекарва времето си 
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заедно по активен начин. Местната общност участва в изпълнението на 

Велосипедното рали, а маршрутите са определени в сътрудничество с 

местните ентусиасти на колоезденето. По време на ралито МИГ 

предоставя техническа и долекарска услуга, застраховка, насоки и 

освежителни напитки. 

Резултати от проекта:  Организират се два велосипедни похода 

(18 септември 2016 г. и 10 септември 2017 г.). Около 200 участници се 

присъединяват към двете събития. Промотира се здравословен начин 

на живот и активен отдих. Популяризира се местен туризъм, 

забележителности и природно наследство. Насърчава се интеграция 

между участниците, комбинация от страст и готовност за 

сътрудничество помежду си. 

4.1.9. Модернизация - преместване на „Винарска изба Monemvasia, 

G. Tsibidis & Co“ 

Финансирането по проекта дава възможност на винарна 

Monemvasia да се премести, за да отговори на нарастващото търсене на 

вино Monemvasia-Malvasia. 

Кратко описание на проекта:  Основният бизнес на винарна 

Monemvasia е отглеждането на лозя и производството, бутилирането и 

продажбата на виното. Извършени са обширни проучвания на 

характеристиките на местните сортове, което води до това, че виното 

Monemvasia-Malvasia получава статут на Защитено наименование за 

произход на ЕС (ЗНП) през 2010 г. Статутът на ЗНП води до нарастващо 

търсене на виното. Винарска изба Monemvasia осъзнава, че за да се 
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разшири, за да отговори на това търсене, ще е необходимо да премести 

бизнеса си. Този проект и позволява да увеличи производството, като 

се премести в нов обект, като част от бизнес плана си за съживяване на 

виното Малвазия на мястото му на произход. 

Резултати от проекта:  Проектът позволява на винарна 

Monemvasia да увеличи производството от 200 000 бутилки вино 

годишно на 350 000 бутилки годишно.Инвестицията осигурява две 

работни места и създава перспективи за друга позиция. Повечето от 

допълнителните суровини, използвани от компанията, се доставят от 

местни производители, като по този начин тази инвестиция подпомага 

местната икономика. 

4.1.10. Насърчаване на природните ресурси на западен 

Вайнвиертел 

Проектът насърчава използването на местното природно 

наследство като лост за устойчиво местно развитие. 

Кратко описание на проекта:  Проектът има за цел да повиши 

осведомеността за необикновената фауна и флора на региона и да 

разпространи информация до региона в Долна Австрия, Виена и 

Чехия. Като първа стъпка образователни дейности са насочени към 

местното население. Втората основна стъпка на проекта е да се 

разработи туристическо предложение, основано на природните 

ресурси на района, с приноса на местните общности. Общността на 

разработва център за компетентност за природните ресурси и 

биологичното разнообразие и чрез маркетинга на туризма любителите 
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на природата от Австрия и Чехия се запознават с атракциите на 

региона. 

Резултати от проекта: Проектът води до създаването на 

асоциация Naturforum western Weinviertel. Мрежата събира всички 

ключови играчи в региона. В подкрепа на тази инициатива се 

определят редица партньори за сътрудничество. Ангажирана е 

подкрепата на целевите общности и партньори. Разработена е 

концепция за поредица от образователни дейности, които да бъдат 

подкрепени, включително създаване на тематична пътека, 

организиране на образователни събития и провеждане на учебни 

казуси. 

4.1.10. Природата и туризмът на открито - сътрудничество и 

работа в мрежа за местния бизнес 

За да се възползват от огромния потенциал на туризма на 

открито  се насърчава сътрудничеството и работата в мрежа между 

местните участници. 

Кратко описание на проекта:  Големите възможности за туризъм 

на открито изобилстват в района на Скараборг, заедно с потенциала на 

малките предприятия да разширят бизнеса си, за да включват 

туристически дейности. Но не всички малки предприятия могат да се 

възползват от тези възможности. Заедно с МИГ в свързани райони, 

лидерът Östra Скараборг иска да развива такъв туризъм на открито в 

района, като помага на предприемачите и други участници да си 

сътрудничат и да създават нови продукти. Те правят това като 



 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 
 

стр. 52 

 
 

 

организират мрежи и образователни срещи и като предлагат помощ 

при разработването на нови продукти и опаковки за вече 

съществуващи туристически продукти. 

Резултати от проекта: Една от срещите на участниците води до 

нова концепция: фиксирани отпътувания с каяк турове. В Скараборг се 

създава пакет за колоездене за международни посетители, който 

включва няколко потенциални възможности за настаняване по 

определен маршрут. Концепцията за велосипедни пакети е на път да 

бъде въведена и в други свързани области. Разработен е маршрут с 

лодка с фиксирани отпътувания до най-голямото езеро в Швеция, 

Венерн. 

4.1.11. WestTrail - Създаване на цифров опис на пешеходни пътеки 

Разработване на онлайн геопортал с готови за печат карти, за да 

се насърчи туризмът в зона със значителен и неизползван 

туристически потенциал. 

Кратко описание на проекта: Селският пейзаж на района Atert-

Wark предлага красива природа и заслужава да бъде по-

известен. Проектът WestTrail подкрепя развитието на туризма и 

привличането на туристи в района. Заедно със съседна зона (МИГ от 

Люксембург) е извършено подробно картографиране на всички 

съществуващи пътеки и са въведени в цифрова система. Така онлайн 

Геопортал показва готови за печат карти за мрежа от около 1 000 км 

кръгови разходки с описание и и линейни туристически 
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пътеки. Крайната стъпка на WestTrails е да стане част от „Leading 

Quality Trails“ на  Европейската асоциация на Ramblers. 

Резултати от проекта: Мрежа от около 1 000 км обозначени 

кръгови маршрути и линейни туристически пътеки, съответстващи на 

над 130 различни туристически пътеки в региона са инспектирани и 

картографирани. Всички общини изготвят SWOT анализ на 

съществуващото си туристическо предложение и пешеходни пътеки. 

Цифровата документация на събраните данни е създадена като 

споделена база данни за създаване на мрежа от маршрути за пътуване, 

която да бъде комбинирана в Геопортал с готови за печат карти. 

4.1.12. Полунощ на поляната - създаване на уникална музейна 

инсталация в отдалечена селска Латвия 

Културна асоциация в отдалечена селска Латвия използва 

подкрепата на ЛИДЕР за насърчаване на съвместното създава в 

местната общност, което води до музейна изложба, която е уникална за 

балтийските държави. 

Кратко описание на проекта: Сдружението „Ūdenszīmes“ работи в 

малко и отдалечено село с население под 200 души. Асоциацията е 

създала „Музей на поляната“, тематичен около лятната нощ с 

препратка към етнография, народни традиции и автентични 

предмети. Музеят привлича около 2 500 посетители годишно и 

асоциацията иска да подобри и разнообрази изложбата, за да привлече 

още повече посетители. Подкрепата помага на асоциацията да създаде 

мултимедийна изложба, наречена „Midnight Meadow“. Новата 
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инсталация се състои от осем видеопрожекции със звукови и текстови 

менюта на четири езика. Новата изложба се отворя за обществеността 

през лятното слънцестоене на 20 юни 2017 г. 

Резултати от проекта: Създадена е нова изложба, която е 

уникална за балтийските държави.Изложбата е достъпна на английски, 

руски и литовски език. Това дава възможност на туристи от съседни 

страни да посетят музея. Увеличеният брой посетители ще генерира 

допълнителни възможности за доходи за жителите, бизнеса и фермите 

на селото. 

4.1.13. Алпийски млечни продукти Gunzesried - Използване на 

суроватка за генериране на енергия 

Кооперация за млечни продукти използва подкрепата на ЛИДЕР, 

за да създаде завод за рафинерия за възстановяване на енергия от 

суроватка. 

Кратко описание на проекта: Млечната кооперация Gunzesried е 

основана през 1892 г. Днес кооперацията преработва около 1,3 

милиона литра мляко годишно в 135 тона твърдо, нарязано и меко 

сирене, както и мляко за пиене и сладолед. Членовете на кооперацията 

са изправени пред въпроса как да изхвърлят суроватката си. 

Решението, което измислят, е да използват суроватката за 

възстановяване на енергия чрез генериране на газ от ферментация на 

анаеробни бактерии. Подкрепата е използвана за изграждане на завод 

за рафинерия на суроватка, който се наблюдава автоматично. Заводът 
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работи целогодишно, предоставяйки дългосрочно решение на 

проблема с изхвърлянето на суроватката. 

Резултати от проекта: Според производителя приблизително се 

натрупват 30 000 m³ газ с енергия от 6,7 kw / m³, което се равнява на 

годишна мощност от 200 000 kW. Това е еквивалентно на настоящия 

разход от 20 000 литра мазут, използван всяка година. Освен това е 

възможно също така да се намалят емисиите на CO 2 с 5,6 тона 

годишно. Това значително намалява въглеродния отпечатък на 

кооперацията и в същото време членовете и са по-малко засегнати от 

нарастващите енергийни разходи. 

4.1.14. Насладете се на гастрономията в краварника на хотел 

„Лебед“ 

Нова кулинарна концепция за ресторант, която дава на 

вечерящите ясен поглед върху плевнята за добитък на фермата, като 

им помага да открият връзките между храната и земеделието.  

Кратко описание на проекта: В малкото селце Шварцвалд 

Kälberbronn от десет поколения семейство Ziefle управлява ферма с 

крави с бозаещи телета и традиционен хотел. През 2014 г. плевнята за 

добитък на фермата е унищожена от пожар. След първоначалния шок 

семейството вижда този удар на съдбата като уникална възможност да 

създаде проекта Schwanenwirts Kuhstall. 

Семейството проектира ресторант, който е свързан със 

съвременната плевня с големи панорамни прозорци. Гостите вече 

могат да имат ясен изглед към кравите в обора, докато се хранят и да 
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правят интересни открития за живота и поведението на животните. 

Така се илюстрира връзката между храната и земеделието.  

Резултати от проекта: Подкрепяйки устойчив, ориентиран към 

природата туризъм и гастрономия, проектът се стреми да повиши 

информираността на обществото за устойчиво земеделие и да насърчи 

опазването на ландшафта чрез кулинарно преживяване. Създадени са 

четири нови работни места. 

Сега фермата използва собствени месни продукти в хотела и 

ресторанта си. Семействотото произвежда колбаси и други продукти за 

продажба в ресторанта си. Ресторантът се превръща в туристическа 

забележителност, която е добре позната в региона и извън 

него. Проектът е номиниран от министерството на Баден-Вюртемберг 

за DVS конкурса „Заедно силни“ като най-добрия проект за ЛИДЕР-

туризъм във федералната провинция. 

4.1.15. BeeKing - Цифрови решения за управление на пчелин 

Разработване на онлайн платформа и приложение, което 

позволява на пчеларите да поддържат по-ефективно своите записи за 

намеса и да обменят ноу-хау. 

Кратко описание на проекта: Повечето пчелари водят записи и 

събират данни по време на инспекциите на своите кошери. Това 

обикновено се прави ръчно, което е неудобно и отнема много време. В 

допълнение към това, липсата на достъп до колективна 

информационна база затруднява пчеларите да се възползват от 

знанията и опита на другите в своята област. 
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Притежателят на проекта, в сътрудничество с Латвийската 

пчеларска асоциация, проведе проучване, за да идентифицира 

проблемите и нуждите на пчеларите. Въз основа на констатациите 

беше създаден проект, финансиран по мярка LEADER, за да се тества 

набор от цифрови инструменти и услуги, които биха могли да 

подпомогнат ефективно управление на пчелина и обмен на знания в 

сектора. 

Резултати от проекта: Разработи портала „BeeKing“, който 

позволява на пчеларите да поддържат своите административни записи 

като част от по-широк преглед на пчеларските пчелини и 

кошери. Порталът включва и форум за потребителска поддръжка и 

работа в мрежа. 

Разработи мобилно приложение за потребители на Android, което 

позволява водене на бележки за разпознаване на реч и където 

пчеларите имат достъп до кратък преглед на историята на 

интервенциите на всеки от техните пчелини. 

137 пчелари от цяла Латвия кандидатстваха за участие в пробния 

период на проекта и дадоха обратна връзка до края на 2018 г. 

4.1.16. Кооперация „Vun der Atert“ - модел, основан на общността за 

качествено производство на месо 

Интегриран, фокусиран върху общността модел за качествено 

производство на месо, базиран на къси вериги на доставки, съвместна 

работа и обмен на опит между потребители и производители. 
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Кратко описание на проекта: Използвайки подкрепата от ЛИДЕР, 

производителите и потребителите създават партньорство, което 

разработва модел за производство на месо, базиран в 

общността. Концепцията е тествана от петима местни 

животновъди. Потребителите плащат предварително на земеделските 

производители за период от шест месеца или една година и в замяна 

получават информация и влияят върху производствения 

процес. Например, потребителите могат да дадат на фермера евтин 

заем, за да се построи обор или да преминат към биологично 

производство. Кооперацията отговаря за логистиката и 

администрацията, докато местният месар е включен с подготовката на 

кутиите и разпространението. 

Резултати от проекта: Инициативата помогна на 

производителите и потребителите да се разберат по-добре. Фермерите 

могат да се съсредоточат повече върху нуждите на потребителите и 

потребителите да научат за работата на производителите на храни. В 

рамките на няколко месеца 85 потребители поръчват „месото за 

кутии“, което е много обещаващ резултат. 

4.1.17. Жив плет: естествен капитал за земеделие, природа и 

ландшафт 

Разработване на специфична за района визия за жив плет и 

обучение на фермери за управление и интегриране на живия плет в 

техните земеделски дейности. 
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Кратко описание на проекта: Живите плетове намаляват или 

изчезват в цяла Европа, въпреки че добре управляваните живи плетове 

са структурни мрежи, които осигуряват подслон и възможен източник 

на храна за насекоми, птици и дребни бозайници. До 60-те години 

живите плетове се използват като огради и граници на парцела и са 

важен източник на дърва за огрев. Основната причина за техния спад е, 

че в днешно време земеделските производители не виждат 

възможностите, или живите плетове могат да добавят към техния 

бизнес.  

Проектът подкрепя двустранни срещи между местни и регионални 

правителства и еколози за разработване на специфична за района 

визия за жив плет за местните общности Кастерли и Олен в района на 

Кампин в Белгия. Проектът осигурява обучение на фермерите как да 

управляват живите плетове в техните ферми и да ги интегрират в 

своята икономическа дейност.  

Резултати от проекта:  25 фермери са обучени за управлението 

и/или засаждането на нови живи плетове като се има предвид техния 

специфичен бизнес модел. Проектът подобрява икономическото 

положение на фермерите, като създава нови бизнес възможности, а 

именно, използвайки дървесината от управлението на жив плет за 

производство на биоенергия в местни (общински) проекти, например 

отопление на местно училище или отопление на вода в млечна ферма. 

Опазването на живия плет е важен културно-исторически елемент в 



 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 
 

стр. 60 

 
 

 

селския пейзаж, коййто помага за подобряване на местния баланс 

на CO 2 . 

4.1.18. Изкуството като лост за местно развитие в планински 

район 

Проектът използва художествени творения, за да увеличи 

привлекателността на отдалечен селски район и да стимулира 

икономическата активност на територията. 

Кратко описание на проекта: За да се съживи отдалечен 

планински район с тежки условия и да се стимулира икономическа 

активност, финансиран от ЛИДЕР проект улеснява създаването на нова 

туристическа оферта. Това предложение се основава на произведения 

на изкуството, вдъхновени от околния пейзаж, придружени с 

интегриран пакет от дейности като организиране на артистични 

събития, проучвания, консултантски услуги и промоционални 

дейности. 

Резултати от проекта:  През лятото на 2017 г. в района са 

организирани над 50 „бягства“. Туристическият съвет на Ардеш 

провежда проучване за осъществимост, достигайки приблизително 50 

000 посетители годишно. Като се има предвид, че средният човек харчи 

около 15 EUR на ден, икономическото въздействие се оценява на около 

750 000 EUR годишно. Съвременното творчество, вдъхновено от 

пейзажа, се превръща в непрекъснат процес в района и всяка година се 

предлага нова художествена програма, включваща все повече културни 

обекти в района. 
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4.1.19. Полево училище за археология Кахърконел 

Финансирането по ЛИДЕР дава възможност за закупуване на 

специализирано оборудване за обучение на студенти в използването 

на съвременни и усъвършенствани техники за археологическо 

проучване. 

Кратко описание на проекта: Полевото училище за археология 

Caherconnell, разположено в Burren в западната част на Ирландия, 

първоначално е създадено, за да разкрие историята около каменната 

крепост Caherconnell. Полевото училище предлага одобрени курсове с 

настаняване, осигуряване на учениците археологическо образование, 

както и културно въведение в района и неговите общности. Полевото 

училище въвежда нов курс по археологически проучвания в своето 

портфолио и финансирането му дава възможност за закупуване на 

специализирано оборудване за обучение на учениците, за  да се 

използват най-модерните и усъвършенствани техники за 

археологическо проучване, осигурявайки им преносими умения от 

световна класа. 

Резултати от проекта: Нивата на заетост са запазени. Полевото 

училище подкрепя трима преподаватели за сезона на полевите 

училища, които ги провеждат, както и  годишни доклади за разкопките 

и допринасят за запазването на намерените артефакти. През първата 

година 15 студенти преминават новия курс по археологическа геодезия 

и развиват силно преносими археологически геодезически умения. 

Студентите в новия двуседмичен курс по археологически проучвания 
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генерират около 210 нощувки за местен доставчик на настаняване. На 

местен доставчик на транспорт е възложено да осигури транспорт за 

студентите по време на двуседмичния курс. 

4.1.20. Terroir Moselle - Винен и архитектурен маршрут 

„Маршрут за вино и архитектура Terroir Moselle“ е 

„подготвителен“ проект за сътрудничество, събиращ шест области, пет 

лозарски райони от четири региона и три държави.  

Кратко описание на проекта: Долината Мозел е един от най-

известните региони за производство на вино в Европа. Секторът 

обхваща повече от 10 000 хектара лозя и около 4 000 лозарски 

предприятия. Долината е разделена между три различни страни, но 

лозарите все още са изправени пред подобни предизвикателства. Шест 

области от френската, люксембургската и германската долина Мозел 

участват в проект, за да подготвят следващите стъпки от 

сътрудничеството си. Чрез този подготвителен проект те проучват 

възможността за по-широк трансграничен проект. Този проект събира 

жители и посетители, свързващи европейското културно наследство с 

лозарството и спомага за запазването и предлагането на виното на 

архитектурното културно наследство на района. 

Резултати от проекта: Подаване на съвместно проектно 

предложение за сътрудничество до съответните финансиращи органи 

в съответствие със съвместно споразумение, подписано от всички 

участващи страни и утвърдено от програмните комитети на шестте 

области. Това предложение за сътрудничество включва първоначален 
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ангажимент на всички заинтересовани страни, предварителна 

селекция на изграденото наследство и местата за среща с виното по 

архитектурния маршрут, дейности за разработване и популяризиране 

на проекта, времеви график и проектобюджет. 

4.1.21. Pueblos Vivos - Живи села 

Проект за справяне с обезлюдяването и привличане на нови 

заселници в селските райони на района на Арагон. 

Кратко описание на проекта: „Живи села“ е проект за 

териториално сътрудничество, който има за цел да създаде условия за 

преодоляване на проблема с обезлюдяването в селските райони на 

Арагон. Като пилотен проект той установява и тества методология на 

работа, която подпомага населението в селските райони и привлича 

нови заселници. 

Проектът се основава на активното участие на местните хора и 

местните администрации. Те се възползват от поредица от действия 

като повишаване на осведомеността и обучение, събиране и 

публикуване на информация от интерес за новите заселници, действия 

за подкрепа на местното население да остане на тяхна територия, 

както и действия за подобряване на привлекателността на трите 

засегнати области. Организатор на проекта е МИГ Centro de Desarrollo 

de Somontano. 

Резултати от проекта: 100 души участват в мрежата от 

сътрудници доброволци. Извършени са 30 действия за повишаване на 

осведомеността за разпространение на информация и обмен на опит. 
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Изготвени са 28 кметски описа на ресурси и комунални услуги за нови 

заселници. Създаден е уебсайт за разпространение и информация, 

която може да бъде полезна за потенциални нови заселници. 

Документирани и анализирани са 20 инициативи за справяне с 

обезлюдяването. Това включва както успешни, така и неуспешни 

примери. Идентифицирани са 8 групи / профила на потенциални нови 

заселници. 

4.1.22. Опитът „Point Vert“ – опитни полета за начинаещи в 

градинарството на пазара 

Създаване на зона за тестване за млади предприемачи, желаещи 

да работят в градинарството или градинарство за органични пазари, 

където те могат да получат обучение и съвети. 

Кратко описание на проекта:  Местната група за действие Pays 

des Condruses предоставя безплатен достъп до земя за млади 

предприемачи за период от 18 месеца, както и обучение и съвети 

относно градинарството или градинарството на органични пазари. 

Налични са площи между 10 акра и 1 ха, където те могат да подобрят 

своите умения и да започнат своя бизнес. МИГ е назначила 

ръководител на проекта на непълно работно време, за да координира 

схемата. Създават се и партньорства с местни и регионални доставчици 

на услуги за предоставяне на технически и консултантски услуги на 

новите предприемачи. 

Резултати от проекта: Между 2013 и 2017 г. тестовата зона е 

домакин на 11 кандидати, от които 6 стартират  успешни биологични 
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ферми в района. Тази инициатива е първата във Валония и се оказва 

ефективна, както по отношение на социално-икономическите 

резултати, така и на местното развитие, тъй като дава възможност на 

младите таланти да останат в района. 

4..1.23. „Goodies village“ в Литва 

Този проект дава възможност на жените от малко селце да 

създадат марка за своите биологични плодове и зеленчуци и да 

увеличат доходите, които генерират от продажбата на домашните си 

продукти. 

Кратко описание на проекта: Pociūnėliai е малък град в окръг 

Šiauliai, Литва. През последните години населението му се стопява, тъй 

като младите хора заминават за града, а бизнесът намалява. Мъжете 

обикновено работят в земеделския или горския сектор и извършват 

физически труд. Жените обаче имат много ограничени възможности за 

работа. Основната дейност на местните жени е да отглеждат плодове и 

зеленчуци. В един момент те започват да продават своите продукти, 

които са биологични, но с ограничен успех. Селото им е разположено 

далеч от големите градове и пресните им продукти не достигнат лесно 

до тези пазари. По този начин жените започват да мислят как да си 

сътрудничат, за да продадат повече стоки.  

Проектът инициира марката „Селски екстри“, за да помогне на 

жените да продават по-добре биологичните си продукти. Създава 

линия за опаковане, карти за поръчки, информационни брошури и 

уебсайт. Обновени са работни помещения, за да отговорят на 
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хигиенните изисквания и са закупени машини (машина за сок и 

сушилно оборудване). Оборудването за сушене е особено полезно, тъй 

като животът на продукта е сравнително кратък и сушенето може да 

удължи срока на годност. След някои експерименти жените 

разширяват продуктовата си гама, като включват билков чай, бонбони 

от моркови, цвекло и тикви. 

Резултати от проекта: Проектът дава възможност на селските 

жени да работят заедно и да се възползват от търсенето на биологични 

стоки в съседните градове. Това им помага да разнообразят 

продуктовата си гама, за да обслужват по-добре този пазар.  Жените 

имат по-висока възвръщаемост от сезонните си продуктови гами.  

Общо 15 жени са наети в предприятието, което осигурява 

допълнителен тласък на местната икономика. 

4.1.24. Местно производство на оцети и сиропи в Естония 

Местен производител на сиропи и оцети в Естония използва 

финансирането за увеличаване на производството, за да създаде 

бизнес, който продава на ресторанти, магазини и големи доставчици. 

Кратко описание на проекта: Производител на сиропи и оцети от 

ябълки и ревен споделя продуктите с приятели и семейството. Решават 

да увеличат производството с помощта на безвъзмездна финансова 

помощ и да започнат бизнес. Създадат работни места, добавят стойност 

към местните продукти и постигат печалба. Създават местни 

възможности за работа на децата си. 
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Безвъзмездните средства са използвани за създаване на фабрика 

за производство, включително необходимото оборудване и това им 

позволява да подпишат няколко споразумения за сътрудничество за 

сезонни работници, услуги и използване на помещения.   

Резултати от проекта:  Производството на оцети и сиропи е 

увеличено за продажба на панаири, фермерски магазини, а също и чрез 

големи доставчици в Естония. Производството на оцет се е увеличило 

от 35 на 6 300 литра. Производителите вече са спечелили няколко 

награди, включително за най-добра регионална храна. 

4.1.25. Sierra Norte Acción на COVID-19 

Местна група за действие създава платформата Acción Sierra 

Norte, за да защити групите, изложени на най-голям риск от 

разпространението на COVID-19. 

Кратко описание на проекта:  Мадрид е основна точка за COVID-

19 в Испания. Въпреки това, Sierra Norte de Madrid, област, включваща 

42 общини и 29 500 жители, успява да ограничи въздействието на 

вируса, регистрирайки най-ниския процент на заразяване в целия 

регион на Мадрид. GALSINMA, местната група за действие (МИГ), която 

действа на тази територия е ключов играч в тази криза. Доброволците, 

но също и координацията на МИГ, са от съществено значение за 

посрещане на нуждите на населението през тези трудни седмици. 

Различни действия са инициирани от групи доброволци: правене на 

предпазни маски за лице и облекла, почистване и дезинфекция или 

проверка на възрастни хора чрез телефонни обаждания и приложения 
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като Zoom или Skype, за да се помогне на хората, които може да страдат 

от самотата по време на затварянето. 

Резултати от проекта:  Координацията между различни групи и 

дарения от различни субекти позволяват на тази платформа да 

разпространи 85 635 маски за лице - 35% от тях са домашно 

приготвени. Разпространени са 9 000 защитни болнични облекла, 

ботуши, шапки, защитни гащеризони и ръкавици - 40% са ръчно 

направени. Произведени са 1 237 3D защитни екрана, 1 219 маски и 

дарение на 251 адаптери на клапани за респиратори.  

 

4.2. Специфични добри практики при прилагането на ЛИДЕР, 

подходящи за популяризирането на добри практики сред 

населението и мотивирането му 

Популяризирането на добри практики сред населението на 

територията на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ и 

мотивирането му, също може да се извършва на примера на добри 

практики. Това ще доведе до приравняването на информираността и 

публичността, на комуникацията на МИГ-а на високите стандарти, 

прилагани в други МИГ в ЕС.  

В тази връзка са подбрани подходящи проекти, изпълняващи 

специфични задачи, на които следва да се отдели внимание и 

дългосрочно съдействат за: 

 създаване на формат за предоставяне на информация на 

местната общност; 
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   създаване на формат за предоставяне на информация на 

медиите; 

 уеднаквяване на обема и качеството на предоставяната 

информация. 

3.2.1. Журналистика в селските райони - обучение на местни 

кореспонденти 

Във време, когато съобщаването на новини често се контролира 

от няколко големи медийни канала, проектът дава глас на малките 

местни общности. 

Кратко описание на проекта:  Броят на местните вестници в 

Швеция намалява, което води до увеличаване на броя на хората в 

селските райони, които чувстват, че животът и ежедневието им не са 

отразявани от медиите.  Kristianstadsbladet променя тази 

централизирана тенденция в репортажите на новини и решава да 

ангажира местни жители от селата извън града. Проектът привлича, 

обучава и организира голям брой „местни кореспонденти“, които с 

ръководството на ръководителя на проекта пишат статии за своята 

общност. 

Резултати от проекта:  Местните кореспонденти са публикували 

300 статии (общо около 100 страници) от районите. Някои са 

публикувани онлайн, а други в печатната форма на вестника. Мрежата 

на офиса за получаване на съвети за новини се разширява. Вестникът 

вече се свързва с читателите, които преди това не са се 
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ангажирали. Инициативата подчертава интереса на читателите към 

историите за техните села. 

3.2.3. Репортер - местни репортери, обслужващи селските райони 

Вестник предлага обучение и наставничество, така че местните 

хора да могат да станат кореспонденти и да дадат видимост на 

ежедневието на малките селски общности. 

Кратко описание на проекта:  Тенденция в местната 

журналистика в Швеция е централизирането на репортажите на 

новини. Местен вестник се справя с тази тенденция, като установява 

сътрудничество с местни кореспонденти от селата в общината, за да 

даде видимост на ежедневието на малките селски общности. 

Организират се поредица от първоначални срещи, за да се представи 

проектът на пет села и да се определят местните хора, които биха се 

заинтересували да станат кореспонденти за тяхната общност. След 

това тези хора получават обучение и менторство по журналистика от 

професионални репортери. Репортерите контролират и подкрепят 

местните кореспонденти, както като личности, така и чрез редовни 

групови срещи, за да споделят своите нови знания и опит. Организатор 

на проекта е медийната компания SkånemediaAB. 

Резултати от проекта: Към днешна дата местните репортери са 

написали 430 публикувани статии. Вестникът има 109 000 читатели 

всеки ден. Статиите, написани от местните репортери, са прегледани 

49 450 пъти през периода 2018.11.01 до 2018.12.07. Новопридобитите 

умения за писане и фотография вдъхновяват някои от участниците да 
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развият собствен бизнес. Проектът повишава видимостта и 

осведомеността за селските райони. Той също така създава платформа 

за селските новини и перспективите за селските райони. Местните 

репортери все още пишат за своите общности - с напътствия от 

вестника - на доброволни начала, въпреки че проектът е приключил. 

3.2.3. Предоставяне на ефективни доказателства при 

информиране за местните действия 

Илюстрира това как ЛИДЕР може да отговори на местните нужди 

за развитие.  

Кратко описание на проекта: Местна младежка неправителствена 

организация във Фландрия (Белгия) кандидатства за финансиране, за 

да проведе обширно проучване сред младите хора. МИГ одобрява 

предложението и констатациите от проучването вече информират два 

нови ЛИДЕР проекта, базирани в общността. 

Резултати от проекта:  Младежкото проучване за бъдещите 

планове информира за развитието на нови политики за младежта. 

Резултатите от проучването формират 2 проекта, базирани на 

общността до момента, констатациите от проучването ще бъдат 

включени в планирането на програмата ЛИДЕР след 2020 г. 

3.2.4. HighwaySavo - провинциално списание от финландски МИГ 

Списание HighwaySavo се издава от три местни инициативни 

групи в Северно Саво (Финландия) за проекти и инициативи по ЛИДЕР 

в региона.  Разгледаните истории показват потенциалното използване 

на финансирането по ЛИДЕР за подобряване на туристическото 
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настаняване, разработване на културни проекти и стимулиране на 

местния бизнес - и др.  

Това провинциално списание вдъхновява и дава примери за 

развитие на селските райони в Северно Саво. 

https://highwaysavo.fi/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://highwaysavo.fi/
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V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Всички представени добри практики са основани на 

използването на силните страни на съответната територия: 

земеделие,  преработка/маркетинг на селскостопанска продукция, 

бизнес, видове малка по мащаби инфраструктура, инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура, валоризиране на 

специфични местни идентичности и местната култура.   

Особено важна причина за успехите им е изграждането на 

връзки между силните страни с различни действащи лица от 

секторите, които са най-характерни за района. Отличните 

партньорски отношения с участващите партньори, особено когато 

тези партньори са много активни на регионално ниво са ключови за 

успехите им.  

МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” трябва да 

инвестира време, усилия и внимание за създаването там, където е 

необходимо, и поддържането на работещи отношения с местните 

хора. Тяхната ангажираност за постигане на успеха и помощ при 

реализирането на проектите за развитие на територията са от 

изключително значение. 

Разгледаните добри практики показват също така, че  

диверсификацията на земеделски дейности чрез включване в тях на 

образователни и рекреационни/терапевтични услуги представлява 

голям интерес в цяла Европа. Важно е да се подчертае, че за да имат 
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успех подобни добри практики са необходими като минимум 

следните базови  условия: 

 мотивирани и ентусиазирани местни хора: предприемачи, 

производители и други, готови да предоставят нови продукти и 

услуги на обществото; 

 неправителствени организации, които да инициират 

дейности в полза на общността; 

 публични институции, които да подкрепят всички 

инициативи независимо от мащабите им. 

В тази връзка МИГ има съществена роля за подкрепата и 

насърчаването на проектните дейности на територията.  МИГ  

следва да насърчава участието на младежите в даването на идеи за 

развитие на района. Това може да става чрез организирането на 

конкурс за генериране на идеи за създаване на  бизнес в региона, 

при което да се добави навлизане в предприемачеството чрез 

обучение на младите хора за разработване на проекти. 

Развиването на туристически дейности и услуги изисква 

цялостен пакет от мерки, които интегрирано да развият 

инфраструктурата за селски туризъм в региона, да свържат местата 

за настаняване с производители на местни земеделски продукти, 

културните развлечения, археологическите и природни обекти и 

дейностите за свободното време като пешеходен туризъм, 

колоездене, езда. 

Поради ценните природни и културно-исторически 
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характеристики на територията, осъзнаването им и използването 

им за социално-икономически инициативи следва да се засилва 

чрез насърчаване разработването на проекти, свързани с тези 

сфери.  

В резултат от направения преглед на добри практики по 

подхода ЛИДЕР използвани в ЕС,  могат да се изведат редица сфери, 

в които да се заимства опит и да се приложи на територията не само 

чрез СВОМР.  

От организационна гледна точка, на проектен принцип, може 

да се помисли за създаване на работно място за проектен 

координатор.  Той следва да подпомага потенциални бенефициенти 

при разработването на проектите им, да се занимава с 

популяризирането и прилагането на добри практики и подходи при 

реализирането на проекти в различни сфери. С течение на времето, 

при доказан ефект от работата, може да се обмисли допълнително 

фокусиране върху дейността. 

Препоръките от извършения преглед на добри практики 

следва да намерят израз в работни документи, които да послужат за 

разработването на бъдещите планови документи в работата на СНЦ 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.  

Придобитите знания за добрите практики се капитализират 

най-добре през процес на документация, който от своя страна се 

поддържа непрекъснато чрез обучения и обмени. При това трябва 

да се отчита факта, че дадена практика може да има разлики при 
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приложението си именно поради различия, които съществуват в 

местните условия като законодателството, сътрудничество между 

публични и частни инициативи, културни особености и др.   

Прилагането на „добри практики“ не е успешна пакетна 

намеса, която може лесно да се анализира, обобщи и прехвърли на 

дадена територия, а по-скоро е процес на планирани и синтезирани 

изследвания относно приложимостта им в местния контекст.  
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Колекцията от  добри 

практики е ключът към 

процес на капитализация, 

процес, който позволява 

максимално 

оползотворяване на 

съществуващия 

практически опит и 

използването му за 

създаване на осезаем 

„капитал“ на знанието на 

територията. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Идентифицирането, събирането и разпространението на 

вдъхновяващи проектни примери е добра практика само по себе си 

за СНЦ „МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия““. Този анализ  

е съсредоточен върху европейското ниво, където това не е 

формалност, а събирането и 

разпространението на висококачествени 

проекти е работещ метод за подобряване 

на комуникацията на МИГ със  

заинтересованите страни и за 

подобряване на имиджа на земеделието и 

селските райони.  

Добрите практики, разбирани като 

вдъхновяващи, висококачествени 

проекти, които дават силни резултати са 

един от начините за демонстриране на 

постиженията на ЕЗФРСР, за 

вдъхновяване на нови потенциални кандидати, за споделяне  на 

знания и опит и за по-нататъшно насърчаване и подобряване 

развитието на селските райони. Дори най-добрите практики ще 

останат невидими, ако не подходящо разпространени.  

Добрите практики също са мощен начин, за да се покаже 

въздействието на европейското финансиране относно 

селскостопанския сектор и селските райони в цяла Европа.  
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Подходящите практики и подробната информация за тях може 

да умножи ефектите на комуникацията.  Колекцията проектни 

примери е ключът към процес на капитализация, процес, който 

позволява максимално оползотворяване на съществуващия 

практически опит и използването им за създаване на осезаем 

„капитал“ на знанието.  

Определянето на това, което прави един проект „добра 

практика“ е предизвикателство. Добри практики може да са не само 

отделни проекти, но и особено ефективни или иновативни подходи 

за изпълнение.  

Идентифициране на добри практики трябва да разгледа 

различни аспекти на един и същ проект, не само неговите 

постижения но и неговите негативни аспекти, неуспехи и/или 

неочаквани предизвикателства. Точно от тези елементи магат да се 

извлекат уроци за бъдещи инициативи.  

Добра практика може да е при представяне на примери, 

описанията на проектите да включват не само дейности и 

резултати, но и проблемите им. Също така следва да се обърне 

внимание на резултатите, защото измерването им често е 

предизвикателство, а те могат стават видими и само в дългосрочен 

план.  

Сътрудничество между МИГ и други заинтересованите страни 

за развитието на територията е от решаващо значение във всички 

фази - от идентификация до разпространение на добри практики 
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като на ефективен инструмент за споделяне на опит и трансфер на 

знания. 

В крайна сметка анализа на добри практики при прилагането 

на ЛИДЕР в Европейския съюз води до заключението, че някои 

ефекти се проявяват по-бързо от други. Това означава, че трябва да 

се извършва периодично преглед на добри практики, защото те 

трябва да бъдат оценявани, както в краткосрочен, така и в 

дългосрочен план. 
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