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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ВОМР  Водено от общностите местно развитие  

ЕС  Европейски съюз  

МИГ  Местна инициативна група  

МГД 

 Местна група за действия, която представлява местно публично-

частно партньорство, отговарящо за изготвянето на предложения за 

стратегия за местно развитие и подбора на проекти. 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 

МЗХГ  Министерство на земеделието, храните горите 

НПО  Неправителствени организации  

ОСП  Обща селскостопанска политика  

ОПИК  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  

ОПНОИР  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  

ОПОС  Оперативна програма „Околна среда“  

ОПРЧР  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  

ПРСР  Програма за развитие на селските райони  

СНЦ  Сдружение с нестопанска цел  

МСП Малки и средни предприятия 

ИСИС 

 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република 

България 2014-2020 г. 
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I. Задание 

 
 

 Настоящият доклад анализира резултатите от извършено проучване на тема:“ 

„Проучване  и анализ на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото 

развитие на територията на „МИГ-Радомир-Земен“, удовлетвореността и 

ефективността от прилагането на СВОМР в общността“, обхващащ общините Радомир 

и Земен.  

 

Настоящият анализ на  резултатите от извършено проучване във връзка с 

изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (Стратегия за 

ВОМР) по Споразумение № РД 50-48/ 03.05.2018 г., сключено с Управляващия орган 

/УО/ на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР 2014-2020г., УО на ОПИК 2014-2020 г., 

УО на ОПНОИР 2014-2020 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР на „МИГ 

Радомир-Земен” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 

2014 – 2020 г. и в изпълнение на Заповед № РД 09-722 от 21.06.2022 г. на Заместник 

– министърът на земеделието за одобрение на дейности и разходи за 2022 г. по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“. 

Настоящият анализ е насочен към оценка на въздействието от изпълнението 

на стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на СНЦ „Местна 

инициативна група Радомир – Земен“, отчитайки ролята и приноса на МИГ за 

социално-икономическото развитие на територията и удовлетвореността от 

прилагането на подхода ЛИДЕР в общността, в изпълнение на точка 8.4. Описание 

на системата за мониторинг и оценка от СВОМР: „Мониторингът представлява 

постоянен процес на натрупване на релевантни данни свързани с изпълнението на 

Стратегията за ВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“. Мониторингът има за цел да следи 

динамичното развитие на индикаторите и натрупаната информация да служи за 

периодична оценка. Мониторинговите данни се събират от източниците на 

информация за мониторинг. 

За отчитане на напредъка в прилагането на Стратегията за ВОМР „„МИГ-

Радомир-Земен“, чрез своите органи за управление, ще осъществява процес на 

наблюдение и оценка, чиято основна задача е контрол на качеството на 
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изпълнението на Стратегията за ВОМР като се осигурява информация за 

финансовите параметри и резултатите от прилагането на Стратегията за ВОМР с 

оглед отчитането на нейното изпълнение от една страна и взимането на решения по 

отношение дейността на МИГ и потенциалната необходимост от актуализация, от 

друга. Наблюдението е свързано със систематичното и постоянно събиране, анализ 

и използване на информация за целите на управлението на СВОМР и вземането на 

решения относно конкретни процеси или интервенции. Въз основа на получената в 

процеса на наблюдение информация, МИГ изготвя годишна оценка, която е част от 

годишните доклади на МИГ, от които са ползвани данни при изготвяне на настоящия 

доклад на тема – „Проучване  и анализ на въздействието на СВОМР върху социално-

икономическото развитие на територията на „МИГ- Радомир - Земен“,  

удовлетвореността и ефективността от прилагането на СВОМР в общността“ . 

Този материал е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз – 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в 

селските райони“ в изпълнение на Споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г.  за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

Сдружение „Местна инициативна група  Радомир – Земен“ и е изготвен от 

„Сибера Консулт“ ЕООД в изпълнение на ДОГОВОР № 14/15.07.2022 г., сключен със 

Сдружение „Местна инициативна група  Радомир – Земен“. 

 

 

 

II. Методология 

 
 

Проучването обхваща всички групи заинтересовани, лица, участвали в 

разработване на стратегията, участници в обученията, информационните срещи при 

изпълнение дейностите за информираност, бенефициенти, подали или подготвящи 

проектни предложения от всички целеви групи, а именно Местна власт, Земеделски 

производители, МСП – ИСИС, Микропредприятия, СНЦ,  Граждани, Малцинствени 

общности и уязвими групи. 
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Методологията е базирана на научен подход и анализ на стратегически 

документи на европейско, национално, регионално и местно ниво, статистически 

анализ на данни, проучвания на място, анкетно проучване на нагласите на местната 

общност относно работата на „МИГ- Радомир - Земен“, въз основа на които са 

синтезирани изводи и препоръки. По метода на      кабинетния анализ са разгледани 

европейски, национални, регионални и местни документи, релевантни към темите 

на възложеното проучване, които са:  

Стратегията „Европа 2020“; 

Регламент 1303/2013 и Регламент 1305/2013 на

 Европейската комисия и  Европейския парламент; 

Насоки за местните участници относно воденото от общностите местно 

развитие на  Европейската Комисия/2014; 

Предложение за Общ Регламент на структурните фондове за периода 2021-

2027 на  Европейската комисия, 2018; 

Декларация от Корк 2.0 „По-добър живот в селските райони“; 

Споразумение за партньорство на Министерски съвет, 2014; 

„Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в 

периода 2014 – 2020 г.“; 

„Националната програма за развитие България 2020“; 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

Ръководство на воденото от общностите местно развитие в рамките на 

европейските  структурни и инвестиционни фондове на МЗХГ/2017; 

Последваща оценка (ex-post) на Програмата за развитие на селските райони 

2007- 2013г., заключителен доклад, изготвен от МЗХГ през януари 2018; 

Областната стратегия за развитие на Перник; 

Общински планове за развитие  на Община Радомир и Община Земен;  

Стратегия за ВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

По метода на статистическия анализ са обработени: 

Обобщени данни от Европейската система за земеделска счетоводна 

информация  (Генерална дирекция „Земеделие” на ЕК); 

Данни от Отдел „Агростатистика” на МЗм; 
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Данни публикувани ежегодно от Националния статистически институт (НСИ); 

Данни за дейността на земеделските производители от Евростат; 

Преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. на база реално 

преброяване; 

Преброяване на земеделските стопанства през 2016 г. на база статистическа 

извадка; 

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година – предварителни 

резултати. 

 

Други методи за набиране на информация са:  

Наблюдения на място;  

Анкетно проучване сред местната общност;  

Набиране на данни и сравняване с данни от предишни изследвания на 

територията на МИГ, включително и междинна междинна оценка на Стратегията, 

2018 г; 

Отчети, доклади и статистическа информация от сайта на МИГ.  

1. „Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2018 г.“; 

2. Годишен-доклад-19.2-Радомир-Земен-2018 г. 

3. „Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 г.“; 

4. Годишен доклад за отчитане изпълнение на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие-2019 г. 

5.      „Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2020 г.“; 

6. Годишен-доклад-19.2-Радомир-Земен-2020 г. 

7        „Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2021 г.“; 

8. Годишен-доклад-19.2-Радомир-Земен-2021 г.  

 

Тъй като различните подходи за събиране, обработка анализ и визуализиране 

на информацията притежават различни възможности и имат специфични 

ограничения, те ще бъдат използвани в комбинация в конкретния случай. В този 

случай следва да се извърши съгласуване между тях, така че получените чрез един 

метод резултати да бъдат съвместими с информацията, набирана чрез другите 

методи. 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/05/05/census2020_publicationpreliminarydata.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/05/05/census2020_publicationpreliminarydata.pdf
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При използване на метод на сравнение и екстраполация; метод на експертна 

оценка; системен подход са съставени изводи за въздействието на СВОМР върху 

социално-икономическото развитие на територията на „МИГ-Радомир-Земен“,  

удовлетвореността и ефективността от прилагането на СВОМР в общността и 

препоръки за изготвяне на СВОМР за новия програмен период, такава, че в 

максимална степен да удовлетворява потребностите и очакванията на общността.  

 

 

  

III. Цели и очаквани резултати    

       

 

 III. 1. Целите на проучването са:  

 

1. Подпомогне МИГ в ефективното и ефикасно управление на процесите, 

свързани с разработване, управление, наблюдение, оценка и контрол на 

СВОМР; 

2. Разработи независим анализ и оценка на изпълнението на логиката на 

интервенции и на целите на СВОМР 2014- 2020 г. на „МИГ-Радомир-

Земен“;  

3. Проследи постигнатите резултати с публичен ресурс от ЕС по СВОМР 

2014-2020 г. на „МИГ-Радомир-Земен“ в т.ч. доколко постигнатите 

резултати отговарят на заложените цели, на нуждите на бенефициентите и 

целевите групи и спомагат за постигането на очаквания социално-

икономически ефект; 

4.  Способства подобряване на качеството на изпълнението СВОМР 2014- 

2020 г. на „МИГ-Радомир-Земен“, чрез извършване на оценка на нейната 

ефективност и ефикасност;  

5. Идентифицира проблеми и рискове при изпълнението на СВОМР 2014- 

2020 г. на „МИГ-Радомир-Земен“; 
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6.  Изготви препоръки за подобряване на процеса на изпълнение на СВОМР 

2014- 2020 г. на „МИГ-Радомир-Земен“ за програмен период 2014-2020 г., 

както и формулиране на препоръки за следващия програмен период.  

Поставените цели ще се постигнат чрез събиране и анализ на информация за 

определяне, въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на 

територията на „МИГ-Радомир-Земен“, оценката и отчитане напредъка в 

прилагането на стратегията, чрез базовите индикатори, финансовите индикатори 

(брой и стойност на подадените заявления,  брой и стойност на одобрените заявления, 

брой и стойност на сключените договори, брой и             стойност на подадените искания за 

плащане, брой и стойност на одобрените искания за плащане, брой и стойност на 

успешно приключилите проекти), както и индикаторите за  резултати на СВОМР с 

цел идентифициране степента на удовлетвореност на общността и ефективността от 

прилагането на СВОМР на проучваната територия.  

В резултат на направеното проучване ще се анализират възможностите за 

оптимизиране прилагането на подхода ЛИДЕР в България и на територията на 

„МИГ-Радомир-Земен“ и повишаване на неговата ефективност, а също ще се 

дефинира как може да бъде постигнато благоприятно социално-икономическо 

въздействие, чрез реализирането на Стратегията за постигане на максимална 

удовлетвореност на местната общност.  

Проучването е свързано с:  

Оценка на качеството на самата Стратегия, вътрешната и външната й 

съгласуваност между приоритети, цели и мерки, в съответствие с различни 

програмни документи; 

Оценка на правилното прилагане на принципите на ВОМР, интегрирания и 

многосекторен подход при изпълнението на количествените показатели на 

Стратегията по ВОМР; 

Оценка на субективните възприятия на местната общност, а също  обективните 

и субективни фактори, от които зависи успешното изпълнение Стратегията по 

ВОМР;  

Оценка на качествените показатели – добавената  стойност, която  прилагането 

на Стратегията по ВОМР носи за територията – повишаване на местния капацитет, 
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подобряване на местното самоуправление, повишаване на квалификацията и 

предприемаческите умения и  други;  

Оценка на ползите, които са постигнати чрез прилагането на Стратегията по 

ВОМР, сравнени с ползите, които биха били постигнати без прилагането на този 

метод. 

Оценка на степента на постигнатите целите поставени в Стратегията, чрез 

изпълнените проекти, а именно: 

 Тъй като Стратегията е към края на  изпълнението си, но има все още не 

усвоени средства, за усвояването на които ще бъдат отваряни нови приеми, има  

доста одобрени за финансиране, но не изпълнени, проекти, то пълни изходни данни 

за анализа все още липсват и преценката се основава на по-общи данни за 

характеристики, приложими за селските райони, както и на специфични за 

територията на „МИГ-Радомир-Земен“  показатели, проблеми и предимства.  

При оценката се използват предимно обективни фактори, които могат да се 

измерят, като най-важни, разбира се, са качеството на самата Стратегия – дали 

отговаря на нуждите и потенциала на територията, обхваща ли всички 

заинтересовани страни, изпълнени ли са принципите на подхода ВОМР. Документът 

анализира предварителния подбор на проекти подадени пред „МИГ-Радомир-

Земен“, при съблюдаване свързаността между тях, както и осъзнаването на 

необходимостта от прецизиране на критериите за оценка и индикаторите за 

изпълнение, за да бъдат избегнати грешките допуснати в минали периоди, чрез 

повишаването на експертния капацитет на членовете на „МИГ-Радомир-Земен“  и 

на местните лидери.  

 

III. 2. Очаквани резултати: 

На база на направените проучвания ще се систематизират пропуските и 

грешките, ще се предвидят дейности, чиято реализация ще води до утвърждаване на 

устойчиви схеми за развитие, управление и координиране на съвместни действия на 

всички заинтересовани страни за успешно усвояване на средствата от Стратегията 

за ВОМР с цел развитие на територията на „МИГ-Радомир-Земен“ . 

Следва да се направи цялостен анализ на информацията, получена от 

различните източници в хода на проучването, ще се обобщят резултатите и се 
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извлекат изводи, които да послужат за основа за изготвяне на препоръки за 

оптимизиране дейността на „МИГ-Радомир-Земен“ при изготвяне и прилагане на 

стратегията по ВОМР в следващия програмен период.  

При популяризиране на настоящия анализ, в сайта на МИГ, населението от 

общините Радомир и Земен, както и всеки заинтересован ще получи информация по 

изследваните въпроси, с което не само ще се информира местната общност, но и ще 

се даде шанс за предложения и обсъждане на възникнали въпроси у бенефициентите.  

 

 

 

 

IV. Подходът ЛИДЕР – възникване,  принципи, и етапи от развитието 

му на територията на ЕС. 

 

 

IV.1. Възникване и принципи на подхода ЛИДЕР. 

Политиката за развитие на селските райони е част от Общата селскостопанска 

политика (ОСП) на ЕС с нарастващо значение през годините. Тя поощрява 

устойчивото развитие в селските райони на Европа и е насочена към решаване на 

икономически, социални и екологични проблеми в различните територии. Повече от 

половината от населението на ЕС живее в селски райони, които обхващат 90% от 

територията на ЕС.   

 

ЛИДЕР е новаторски подход в рамките на политиката на ЕС за развитие на 

селските райони, който се прилага индивидуално във всяка страна членка. 

Наименованието на ЛИДЕР умело съчетава смисъла на думата от английски език 

„водачество” със същинския смисъл на интегрирана връзка между дейностите за 

развитие на дадена територия от селските райони в Европа.  

ЛИДЕР е метод и инструмент за мобилизиране на местните селски общности, 

които добавят принос и подпомогнат развитието на селските райони. ЛИДЕР следва 

да допринася за подобряване на качеството на живот в селските райони за 
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семействата на фермерите и по-широко за население в териториите на селските 

райони. 

Смисълът на ЛИДЕР подхода е да насърчава местните общности в селските 

райони, да търсят нови начини да (о)станат конкурентноспособни, да използват 

максимално своите ресурси и да преодолеят предизвикателствата, пред които са 

изправени като: застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги, 

липса на услуги и възможности за трудова заетост.  

ЛИДЕР се прилага в ЕС от 1991 г. с цел подобряване на потенциала за 

развитие на селските райони, като се разчита на инициативата и уменията на 

местните общности. Различни подходи за развитие на селските райони, прилаган и 

преди началото на 90-те години, са били типично секторни, насочени основно към 

фермери, и са целели насърчаване на структурните промени в селското стопанство.              

В началото на 90-те години Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС започва 

да се променя в посока на интегриране на секторната с териториалната политика. 

Взима се под внимание разнообразието на селските райони, богатството от местни 

идентичности и нарастващото значение, което обществото отдава на високото 

качество на околната среда. Тези характеристики се смятат за основни предимства 

на селските райони на ЕС.  

ЛИДЕР започва като експеримент за събиране заедно, на местно ниво, на 

различни проекти и идеи, заинтересовани страни и ресурси. Той се развива във 

времето заедно с останалата част на ОСП. Информация, събрана от оценки и от 

местните заинтересовани страни, показва, че подходът ЛИДЕР е инструмент, който 

работи добре в различни условия и видове райони и приспособява воденето на 

политика в селските райони независимо от големите различия в нуждите. Поради 

тези причини той се превръща в неразделна част от политиката за развитие на 

селските райони. 

  Основната идея на ЛИДЕР подхода като част от политиката за развитие на 

селските райони се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските 

райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се 

решават и прилагат на местно ниво от местните участници, придружени от ясни и 

прозрачни процедури, подпомагани от местни обществени екипи и 

разпространяващи добрите практики. 
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Разликата между ЛИДЕР и останалите по-традиционни политически мерки за 

развитие на селските райони се състои в това, че ЛИДЕР посочва „как" да се действа, 

а не „какво" трябва да се направи.  

Седем основни характеристики обобщават ЛИДЕР подхода и те следва да се 

разглеждат като една обща кутия с инструменти. Всяка характеристика допълва и 

взаимодейства позитивно с останалите по време на целия процес на прилагане с 

дългосрочен ефект върху динамиката на селските райони и техните възможности  

за решаване на собствените им проблеми.  

 

 

1.    Териториален подход: Териториалният подход, основан върху района, 

обхваща малка, хомогенна, социално свързана територия, често характеризирана от 

общи традиции, местна идентичност, чувство за принадлежност или общи нужди и 

очаквания, като целеви район за осъществяване на дадена политика.  

 

2.    Подход „отдолу-нагоре”: От седемте характерни черти на ЛИДЕР най-

отличителната е подходът „отдолу-нагоре". Той означава, че местните действащи 

лица участват във вземането на решения за стратегията и избора на приоритети за 

развитие в местната им общност. Политиките за селските райони, които следват този 

подход, трябва да бъдат проектирани и въведени по-начин, който е най-подходящ за 
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нуждите на общността, която обслужват. 

 

3.    Публично-частни партньорства (местни инициативни групи - МИГ): 

Установяването на местни партньорства, познато под името „Местна инициативна 

група" е оригинална и важна черта от подхода ЛИДЕР. МИГ има за цел да 

идентифицира и осъществи стратегията за местно развитие, като взема решения за 

разпределянето на финансовите ресурси и управлението им.  

 

4.    Интегриран подход (многосекторен): ЛИДЕР не е секторна програма за 

развитие. Стратегията за местно развитие трябва да има мулти-секторна (много-

отраслева) насоченост, като интегрира няколко сектора на дейности. Дейностите и 

проектите, съдържащи се в местните стратегии, трябва да бъдат свързани и 

координирани като едно свързано цяло. Стратегията за местно развитие трябва да 

има мултисекторна насоченост, като интегрира няколко сфери на дейности. 

Дейностите и проектите, финансирани от местните стратегии трябва да бъдат 

свързани и координирани, като и да допринасят за постигането на стратегическите 

цели на региона.  

 

5.    Новаторски подход (улесняване на иновациите - новаторството): ЛИДЕР 

може да играе важна роля за стимулиране на нови и новаторски подходи за 

развитието на селските райони. Такова новаторство се стимулира, като на МИГ се 

предоставят широки граници на свобода и гъвкавост във взимането на решения за 

дейностите, които те искат да подкрепят. Новаторството трябва да се разбира в 

широк смисъл. Може да означава въвеждане на нов продукт, на нов процес, на нова 

организация или на нов пазар.  Иновации – при използване на местните ресурси, 

развитие на онези ресурси, които са неизследвани, пренебрегвани или подценявани. 

Популяризиране на местните ресурси по нов начин, създаване на нови продукти, 

внедряване на нови процеси, намиране на нови пазари.  

 

6.    Работа в мрежа: Мрежите обхващат обмяна на резултати, опит и ноу-хау 

между групите ЛИДЕР в селските райони, администрациите и организациите, 

участващи в развитието на селските райони в рамките на ЕС, независимо дали са 
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директни бенефициенти по ЛИДЕР. Мрежите са начин за споделяне на добрите 

практики, за разпространяване на иновациите и надграждане върху уроци, получени 

от местното развитие на селските райони. Мрежите създават връзки между хора, 

проекти и селски райони и по този начин могат да спомогнат за преодоляване на 

изолацията, пред която са изправени някои селски райони. Работа в мрежа – 

стимулира обмена на знания и практики между МИГ, селските райони, насърчава 

сътрудничеството чрез създаване на връзки между МИГ.  

 

7.    Сътрудничество (коопериране): Кооперирането може да се развие в 

нещо повече от създаване на контакти. Това включва Местна инициативна група, 

която предприема общ проект с друга група ЛИДЕР или с група, използваща подобен 

подход в друг регион, страна-членка или дори трета страна. Проектите за 

сътрудничество не са просто обмен на опит. Те трябва да включват изпълнение на 

конкретна обща идея  и действие, в най-добрия случай управлявани под обща 

структура. 

Седемте характерни черти обясняват какво представлява подходът „Лидер”. 

Прилагането на тези принципи в практиката означава, че реални местни общности 

планират местните стратегии и участват в дейностите по изпълнението им. 

„Центърът на тежестта“ в процеса на вземане на решения следва да бъде местен, т.е. 

където се осъществяват основните проекти за прилагане на ЛИДЕР.  

 

 

IV.2. Етапи  от развитието на подхода ЛИДЕР. 

В политическо отношение ЛИДЕР се основава като „Инициатива на 

общността", финансирана от структурните фондове на ЕС.  С Регламента на Съвета 

(ЕС) 1698/2005 подходът ЛИДЕР става задължителен елемент от Политиката за 

развитие на селските райони на ОСП.  

 

 До момента има три поколения ЛИДЕР:  

ЛИДЕР I (1991-1993); 

ЛИДЕР II (1994-1999) и  

Лидер + (2000-2006).  
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Тези три поколения на ЛИДЕР са отделна програма  от ОСП, която е 

финансирана от Земеделския фонд на Общността (ФЕОГА), прилагана за пръв път 

през 90-те години. 

ЛИДЕР I (1991–1993) са изградена мрежа от 217 МИГ, хиляди реализирани 

проекти в селските райони на стойност 442 милиона EUR на площ 367 000 км2 . 

ЛИДЕР I е наследен от ЛИДЕР II (1994-1999). ЛИДЕР увеличава мащаба си на 

действие с всяка изминала година, към 31 декември 1999 г. мрежата от МИГ 

наброява 906, усвоените средства от проекти са 1 755 милиона EUR с обхваната 

площ 1 375 144 км2 . ЛИДЕР II е последван от ЛИДЕР+ (2000–2006). Финансовите 

средства от структурните фондове се запазват както през периода 1994– 1999 г. 

ЛИДЕР+ продължава да се развива и обхваща все по-голяма част от територията на 

ЕС. Подходът, основаващ се на метода „от долу нагоре”, започва да добива голяма 

популярност като нов начин за създаване на работни места и развиване на 

икономиката в селските райони. Той се оказва универсалният способ за разгръщане 

потенциала на селските райони. През 2006 г. Местните инициативни групи по 

подхода ЛИДЕР наброяват 1893, инвестициите, направени от тях в селските райони, 

възлизат на 2105 милиона EUR, територията, попадаща в обхвата на МИГ, е 11 577 

386 км2 . 

 

В периода  2007- 2013 г. подходът ЛИДЕР се интегрира в рамките на Общата 

политика за развитие на селските райони на ЕС и се превръща в хоризонтален 

приоритет и част от тази политика. От 1991 г. до момента ЛИДЕР преминава 

развитие от пилотна инициатива до основна политика. За Програмния период 2007 

– 2013 година ЛИДЕР вече е отделна ОС4 във всички национални Оперативни 

програми за развитие на селските райони на страните от ЕС и е интегриран подход, 

хоризонтална ос, обединяваща и способстваща реализирането на останалите оси. 

Финансирането идва от новия Европейски Земеделски Фонд за Развитие на Селските 

Райони (ЕЗФРСР). 

Фундаменталните и правните промени, определящи програмния период 2007–

2013 г., започват с реформата през 2003 г., която доведе до промени в целите на 

селскостопанската политика на общността. Основната правна рамка на следващия 



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0890 421020; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

17 
 

програмен период се определя с Регламент № 1698/2005, в който са заложени три 

основни цели които изразяват стратегическите насоки на ОСП за 2007–2013 г.  

 Подобряване на конкурентоспособността на селското и горското стопанство 

чрез предоставяне на подкрепа за преструктуриране, развитие и иновация;  

 Подобряване на околната и селската среда чрез предоставяне на подкрепа 

за управление на земите;  

  Подобряване на качеството на живот в селските райони и насърчаване 

на разнообразяването на икономическата дейност в тези райони (Европейски съвет, 

2005). Набелязаните цели са реализирани чрез четири приоритетни оси, като една 

от тях е ЛИДЕР. С Регламент на Съвета на ЕС № 1698/2005 и Регламент № 1974/2006 

на Комисията на ЕС, които уреждат общите правила, които управляват подкрепата 

на Общността за развитие на селските райони, финансирана от ЕСФРСР, всички 

държави – членки се задължават да изготвя и представят на комисията 

Стратегически план и програма за развитие на селските райони, синхронизирани с 

приоритетите на стратегическия план за развитие на Общността и интересите на 

държавата – членка, отнасящ се за програмния период 2007–2013 г (Европейска 

комисия, 2006). Всяка страна – членка трябва да предостави финансиране от 

минимум 5% от средствата разпределени за нея по подхода ЛИДЕР, като за новите 

страни този процент е намален на 2.5% поради факта, че нямат опит с ЛИДЕР. С 

влизането на България и Румъния в ЕС през 2007 г. се прибавят още две страни в 

обхвата на ЛИДЕР, който от начало то си 1991 г. до 2013 15 г. не спира да се развива.  

За своята над двадесетгодишна история той нараства над десет пъти за 

периода 2007–2013 г. и достига 2 416 партньорства. С общ бюджет в размер на 5500 

милиона евро, или 6% от средствата на ЕЗФРСР. Обхватът на ЛИДЕР е достигнал 

до 94.8% от общата територия на ЕС, 28.2% от населението на общността и над 

14000 финансирани проекта по МИГ. Въпреки някои слабости, положителните 

резултатите, които постига методът в селските райони на ЕС, са безспорни. Още от 

началото си ЛИДЕР предостави на общностите в селските райони на ЕС 

инструменти за заемане на активна роля в изграждането на собственото им бъдеще. 

Той се развива и променя във времето заедно с останалата част на ОСП. Значимостта 

на ЛИДЕР се забелязва в хилядите стойностни проекти, които реално промениха и 

повишиха стандарта на хората, живеещи в селските общини и прилежащите им 
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територии. Примерите от добрите практики, изградени с помощта на подхода, дават 

представа за разнообразието и творческия характер на стратегиите за развитие на 

селските райони, въведени от МИГ в различни региони на Европа. Информацията 

за тях подсказва за връзките, които са изградени на регионално, национално и 

европейско ниво, служещи за обмяната на опит и ноу-хау. Поради всички тези 

причини той се е превърнал в неделима част от политиката за развитие на селските 

райони.  

Подходът ЛИДЕР се доказа като ценен инструмент и ще продължи да играе 

съществена роля в бъдещите политики на ЕС за развитие на селските райони.  

Четирите характеристики на подхода ЛИДЕР за периода 2007 – 2013 г.  са: 

Териториален подход – подходът се прилага върху определен район, който 

обхваща малка, хомогенна и социално свързана територия. Избраната територия 

трябва да има достатъчна кохерентност и критична маса по отношение на човешки, 

финансови и икономически ресурси за поддържане на жизнена местна стратегия за 

развитие; 

Подход „отдолу-нагоре“ - местните хора участват във вземането на решения 

за стратегията и избора на приоритети, които да бъдат следвани. Създаването на 

капацитет е основна част от подхода „отдолу-нагоре" и той включва: 

Работа в мрежа - Мрежите обхващат обмяна на резултати, опит и ноу-хау 

между различните МИГ, между администрациите и организациите, участващи в 

развитието на селските райони; 

Публично-частни партньорства (местни инициативни групи) - МИГ е 

оперативното звено, което осъществява координационна роля за изготвянето и 

осъществяването на стратегията за местно развитие, като взема решения за 

разпределянето на финансовите ресурси и управлението им.  

      

 Подходът ЛИДЕР - ВОМР в програмен период 2014 -2020 г. 

 Началото на програмния период 2014-2020 г. е белязано с  тежка 

икономическа криза в световен мащаб, започнала от 9 август 2007  г., BNP Paribas 

при първата голяма банка, признала въздействието на експозицията ѝ  към пазарите 

на високорискови ипотечни кредити в САЩ, като трябваше да замрази своите 

засегнати от тази експозиция средства. През следващите години първоначалната 
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финансова криза прерасна в банкова криза и в криза с държавните дългове и бързо 

засегна реалната икономика. Европейският съюз изпадна в най-тежката рецесия в 

своята история, която се отрази силно на европейските граждани, предприятия и 

икономики. 

В тази неблагоприятна обстановка институциите на ЕС и неговите държави 

членки взеха твърди политически решения за овладяване на кризата, за запазване на 

целостта на еврозоната и за избягване на по-лоши последици. ЕС предприе действия 

за регулиране на финансовия сектор и за подобряване на икономическото 

управление; за укрепване на новите общи институционални и правни рамки; за 

създаване на финансова „защитна стена“ на еврозоната; за подкрепа на държавите, 

изпитващи финансови затруднения; за подобряване на публичните финанси на 

държавите членки; за провеждане на структурни реформи и за насърчаване на 

инвестициите; за намаляване на младежката безработица; за подобряване на надзора 

върху банковия сектор; за повишаване на способността на финансовите институции 

да се справят с бъдещите предизвикателства; и за намиране на начини за 

преодоляване и за по-успешно предотвратяване на евентуалните бъдещи кризи.  

Тези действия доведоха до съществени промени в европейския икономически 

и паричен съюз и позволиха на европейската икономика – и по-специално на 

икономиката в еврозоната – да се възстанови. Европейското възстановяване 

продължава и безработицата бележи постоянен спад. За преодоляване на 

икономическата криза на територията на Европейския Съюз спомогна прилагането 

на подхода ЛИДЕР, който неминуемо претърпя промени в своето развитие.  

В програмния период 2014 – 2020 г. подходът ЛИДЕР е вече отделна мярка 

(М19) в Програмите за развитие на селските райони и е разширен в рамките на по-

широкообхватния термин „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ - от 

английски Community-led local development/, до три допълнителни фонда: 

Европейски фонд за морско дело и рибарство /ЕФМДР/;  

Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/;  

Европейски социален фонд /ЕСФ/.  

Финансирането по ЕСФ, ЕФРР и ЕФМДР се допуска в случай, че такава 

възможност е заложена в Стратегията за местно развитие /СМР/ на съответната 

местна инициативна група. Подходът ВОМР става неразделна част от Регламент 
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1303/2013 за определяне на общо- приложимите разпоредби (РОР) за всички 

структурни и инвестиционни фондове, като в него е определена и Общата 

стратегическа рамка за развитие. Тя е свързана със Стратегията на Съюза за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж („Европа 2020“), която предлага 

нов модел на развитие: по-интелигентен растеж - изграждане на икономика, 

основаваща се на знания и иновации; по-устойчив растеж - насърчаване на по-

екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на 

ресурсите; по-приобщаващ растеж - стимулиране на икономиката с високи равнища 

на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. За да допринесе 

за осъществяването на Стратегията, както и за изпълнението на специфичните 

задачи на отделните фондове, съгласно заложените им цели,  включително 

икономическото, социалното и териториалното сближаване, всеки европейски 

структурен и инвестиционен фонд подкрепя следните 11 тематични цели (чл. 9 от 

РОР) 

 

 Интелигентен  растеж 

1  Засилване на научноизследователската дейност, технологичното 

развитие и иновациите; 

2  Подобряване на достъпа до ИКТ и на тяхното използване и 

качество; 

3 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и на 

селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и на сектора на рибарството 

и аквакултурите (за ЕФМДР); 

 Устойчив   растеж 

4  Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика 

във всички сектори; 

5 Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и 

превенцията и управлението на риска; 

6  Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на 

ресурсната ефективност; 
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7  Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с 

недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови 

инфраструктури; 

 Приобщаващ          растеж 

8 Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за 

мобилността на работната сила; 

9 Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и 

всяка форма на дискриминация; 

10 Инвестиции в образованието, обучението, включително 

професионално обучение за придобиване на умения и ученето през 

целия живот; 

11  Повишаване на институционалния капацитет на публичните 

органи и заинтересованите страни и допринасяне за ефективна 

публична администрация. 

 

 

В Програмния период 2014 – 2020 г. ВОМР е инструмент и на интегрирания 

териториален подход, който е избран от европейските институции за ключов в 

процеса на целенасочено въздействие за преодоляване на социалните и 

икономическите различия на териториите със специфични характеристики, сериозно 

изостанали или изоставащи в своето балансирано развитие и насърчаване на техния 

устойчив растеж, отчитайки териториалните им специфики и потенциали (Политика 

на сближаване).  

Европейската комисия определя териториалния подход като неразривно 

свързан с изпълнението на Стратегията 2020. Разновидностите на прилагането на 

интегрирания териториален подход са: 

 

Интегрирани териториални инвестиции (за територии, чийто обхват не е 

регламентиран и чието финансиране може да бъде комбинирано от различни 

фондове); 

Водено от общностите местно развитие (за селските райони, в някои 
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държави от ЕС и за отделни райони от градовете); 

Интегрирано устойчиво градско развитие (ОП Региони в растеж) - 

европейско териториално сътрудничество – трансгранични програми, макро-

регионални и морски стратегии и програми; 

 

 

 

 

 

Резултатите от прилагането на  подхода ЛИДЕР  от възникването си:  

 

Период на действие 

Брой 

МИГ в ЕС 

Усвоени 

средства - 

милиона EUR 

Площ 

на действие  

хиляди км2  

ЛИДЕР I  1991–1993 г.         217 442 367,00 

ЛИДЕР II 1994– 1999 г.         906 1 755 1375,144 

ЛИДЕР+ 2000–2006 г.       1893 2105 1577,386 

ЛИДЕР  2007-2013 г. 2321 5500 3868,65 

 

След излизането на Великобритания от Европейския съюз  в ЕС има 27 

държави. ЕС се простира на площ от 4 080 855 km² и има над 450 млн. души. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80
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Текущият програмен период не е приключил, поради което не е включен в 

табличния и графичен материал. Както се вижда от графиката нарастват не са 

обхванатите територии, но и броя на МИГ и финансовия ресурс, който те усвояват, 

поради което може да се твърди, че подходът ЛИДЕР е успешен модел за развитието 

на селските райони на ЕС.  

 

Програмен период 2021 – 2027 г.  

В планирането на следващия Програмен период 2021-2027 г. подходът ВОМР 

остава задължителна част от ОСП и Програмите за развитие на селските райони, 

които се подпомагат от ЕЗФРСР (в рамките минимум на 5%),  но действието му като 

част от интегрираното териториално развитие се разширява и сред другите фондове. 

В предложението на нов Регламент за общо приложими разпоредби за всички 

фондове на Европейската комисия (2018) подходът ВОМР е описан в чл. 25, като са 

запазени всичките му принципи. Самият ЕЗФРСР обаче е изваден от този 

регламент. Това от една страна означава, че държавите-членки могат да създадат 

„обща кошница“ с целенасочено финансиране за ВОМР от различните фондове и с 

избор на водещ фонд, различен от земеделския, но от друга, налице е риск 

партньорствата и работата в мрежа по ВОМР да останат само елемент на ОСП, 

където е поставен по-силен акцент върху селскостопанските и екологичните въпроси 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Брой МИГ

Усвоени средства милиона EUR

Площ на действие  км2 

Резултати от прилагането на подхода ЛИДЕР в ЕС

ЛИДЕР  -2007-2013г. ЛИДЕР+  - 2000–2006 г. ЛИДЕР II  - 1994– 1999 г. ЛИДЕР I  -1991–1993 г.
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и са пренебрегнати териториалните подходи и неземеделското развитие на селските 

райони. Така или иначе, ВОМР е припознат като най-сполучливият инструмент за 

устойчиво развитие, независимо дали на регионите или на селските райони и вече е 

елемент и от Политиката на сближаване на ЕС. Регионалното развитие и сближаване 

след 2020 г. има фокус върху пет инвестиционни приоритета, формулирани като пет 

цели: 

По-интелигентна Европа: чрез иновации, цифровизация, икономическа 

промяна и подкрепа за малките и средните предприятия. 

По-зелена и безвъглеродна Европа: чрез прилагане на Парижкото 

споразумение и инвестиране в енергийния преход, възобновяемите енергийни 

източници и борбата с изменението на климата. 

По-добре свързана Европа: със стратегически транспортни и цифрови 

мрежи. 

По-социална Европа: изпълнение на европейския стълб на социалните 

права и подкрепа за качествената заетост, образованието, уменията, социалното 

приобщаване и равния достъп до здравеопазване. 

Европа по-близо до гражданите: подкрепа за местните стратегии за 

развитие и устойчивото градско развитие в ЕС. 
 

ВОМР е част от последния приоритет – Европа по-близо до гражданите, 

като освен като подход за развитие на селските райони, инвестиции ще се правят и 

в градски и регионални стратегии за интегрирано развитие. Водеща роля за 

разработването на стратегиите и за подбора на мерките, които да бъдат финансирани 

ще имат съответните  градски, местни, общински или други териториални органи или 

организации. Градското измерение на политиката на сближаване също се укрепва, 

като 6 % от помощта по линия на ЕФРР се заделят за устойчиво градско развитие и 

се създава нова програма за изграждане на мрежи от контакти и капацитет на 

градските власти – Европейската инициатива за градовете. Тъй като ВОМР 

разширява териториалния си обхват, има предложение Комисията да създаде 

пилотно Звено за подкрепа на ВОМР  на ниво ЕС, което да управлява изграждането 

и работата в мрежа, транснационалното сътрудничество и създаването на капацитет 

на всички МИГ във всички фондове. В Резолюция на Европейския парламент 

„Доклад относно бъдещето на прехраната и селското стопанство“, 2018 се 
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„призовава за създаване на нов фонд за водено от общностите местно развитие 

(CLLD), изграден въз основа на инициативата LEADER и опита в тази област, който 

да бъде целево определен на 10% във всички структурни фондове за целите, 

определени от стратегиите, водени от местни общности, без разграничителна линия 

между структурните фондове, които следва да бъдат разгърнати на децентрализирана 

основа“. Освен това, при разпределението на фондовете се добавят и нови критерии 

– младежка безработица, ниски равнища на образование, изменение на климата и 

приемане и интегриране на мигранти, за да се отрази по-добре действителното 

положение по места. Подходът ВОМР е припознат и в концепцията за изграждането 

на т.нар. „интелигентни селища“ (smart villages), която се основава на 

политическите препоръки на Декларацията от Корк 2.0 „По-добър живот в 

селските райони“. В Резолюцията на ЕП от 2018 г. се „призовава Комисията да 

въведе подход на финансиране от много източници, подход за инвестиции в 

законодателния период след 2020 г., за да се гарантира безпроблемното прилагане 

на интегрираните инструменти за развитие на селските райони, като например 

инициативата за интелигентни селища“. Концепцията включва „интегрирана и 

основана на конкретните места стратегия за развитие, която отразява реалните 

потребности на района, следва интегриран подход и ангажира основните 

заинтересовани страни и има за цел да повиши качеството на живот и жизнения 

стандарт, да подобри обществените услуги за гражданите и използването на 

ресурсите и да предостави нови възможности за създаване на стойност в селските 

райони. Новаторското използване на технологиите е от значение, както и  

инвестициите в инфраструктурата, човешкия капитал, изграждането на капацитет и  

общност. Концепцията за интелигентните села е широка и може да включи 

развитието на специфичен акцент, свързан с мобилността в селските райони“ 

(Комисия по земеделие, 2017). 

 

 

 

V. Прилагане на подхода ЛИДЕР в България  
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Един от най-значимите проблеми в периода след присъединяване на България 

към ЕС е все по-засилващият се социален и икономически упадък на селските 

райони. Въпреки широкия набор от инструменти и значителния финансов ресурс, 

предоставян от европейските фондове, повече от две десетилетия проблемите в 

селските райони продължават да съществуват, а някои от тях да се задълбочават, от 

което произлиза и актуалността на изследването. Проблемите в българските села и 

малките населени места се задълбочават, данните от 2010 г. показват, че около 200 

населени места са останали без хора, а в други 3 750 села се наблюдава засилен 

процес на обезлюдяване. Според предвижданията на БАН, ЕВРОСТАТ, ООН и др., 

ако се запазят отрицателният прираст и сегашният миграционен поток от селата към 

градовете, до 2060 г. няма да има селско население в България. Поради 

дългогодишната липса на целенасочени и стратегически обвързани инвестиции в 

тези места, от страна на държавата и бизнеса, населението, живеещо в селските 

райони, е подложено на социалноикономическо неравенство, което води до 

обезлюдяване и изчезване на малките населени места. Един от най-резултатните 

инструменти за подпомагане развитието на селските райони в ЕС е подходът ЛИДЕР, 

който осигурява целенасочено разходване на публичните средства, съобразено с 

нуждите и спецификите на района и участието на местната общност при 

разработването на стратегия за местно развитие, отговаряща на социалните, 

екологичните и икономическите предизвикателства. Подход, който със сравнително 

малки финансови инвестиции може да окаже значително влияние върху живота на 

хората и да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.   

Подходът ЛИДЕР се явява единствената възможност на тези райони по 

отношение подобряването на социално-икономическото състояние на населените 

места в тях. Чрез този инструмент се предоставя правото на местната общност, сама 

да избере пътя, по който ще се развива нейният район, кои да бъдат приоритетите и 

накъде да бъдат насочени интервенциите. До известна степен подходът осигурява 

децентрализирано управление, свобода и гъвкавост и го прави универсален и 

приложим за всички селски райони на ЕС. В Европейския съюз няма ясно изразена 

дефиниция за определяне на селските райони, която да се прилага от всичките 

страни – членки. В повечето държави за разграничаване се използват териториални 

и количествени показатели като общини, общности, гъстота на населението, брой на 
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жителите, различни административни единици, градове, делът на селското 

стопанство в заетостта и други според спецификата на съответната държава – 

членка. Липсата на общо определение в ЕС за селските райони създава трудности и 

е пречка за прилагане на единни критерии за всички членки. Подходът  ЛИДЕР е 

мостът, чрез който и най-малкото населено място в България може да получи 

европейско финансиране.  

България е малка страна с относително гъста мрежа от села и със значителна 

разлика в социално-икономическото състояние между големите градове и селата. 

Повечето от селата нямат канализация, пътища, аптеки, има режим на водата и много 

други проблеми. Поради този факт разделението на градски и селски район не бива 

да се прави на ниво общини. Може би било удачно дефиницията за селски район да 

бъде съставена по следния начин – към селски район се причисляват всички 

населени места и техните землища с изключение на населените места с над 20 000 

жители и БВП на глава от населението, по-висок от средния за страната. Селските 

райони, ограничени по този метод, могат да се отделят на още поне три категории 

въз основа на население и икономически показатели. Това разделение е полезно, за 

да се онагледи в кои райони и населени места е нужно да се инвестира и колко, за 

да се постигне балансирано развитие на страната, което би повлияло положително 

на миграцията. 

Селските райони са изправени пред множество проблеми, за да се достигне 

до техните решения трябва да се търсят причините за възникване то им. Много 

специалисти поставят в своите анализи на първо място и като предпоставка за 

останалите негативни тенденции икономическите проблеми. Най-важният и ценен 

ресурс на селските райони и на страната са нейните жители, липсата на хора в 

определено селище обезсмисля каквато и да е инвестиция. Намаляването на 

населението и човешкия ресурс е в пряка зависимост от трудовия потенциал на 

дадения район, което довежда до оттегляне на инвестициите оттам и спад в 

цялостното развитие на определената територия.  

Въпреки слабото развитие на селските райони, едни от най-големите 

богатства на България са именно там. Тези места притежават забележително 

разнообразна природна среда, човешки и културно-исторически ресурс, 

използването на които е от интерес на цялото ни общество.  
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V.1. Подходът ЛИДЕР в предприсъединителния период на България   

 

Още в предприсъединителния период в България започва апробирането на 

различни инструменти и добри практики, прилагани успешно в Общността. Като 

най-ефективен и с над десетгодишно успешно приложение (към 2003 г.) във всички 

страни – членки е подходът ЛИДЕР.  

Обединявайки различни виждания, може да се каже, че ЛИДЕР е подход за 

целенасочено разходване на средства чрез реализирането на различни проекти, 

включени в обща стратегия, изготвена и съгласувана от местната общност, 

която отговаря на проблемите и възможностите на района и прилежащото му 

население.  

Прилагането на подхода ЛИДЕР изисква изграждане на административен 

капацитет и различни умения и компетентности от страна на гражданското 

общество, общинската и държавната администрация за съвместната й работ а, 

свързана с устойчивото развитие на малките населени места. През периода 2003 – 

2007 г. Министерството на земеделието и горите (МЗГ) в партньорство с някои 

международни организации осъществяват различни проекти за апробирането на 

подхода ЛИДЕР в отделни райони на страната: „Устойчиво развитие на селските 

райони”; ФОРУМ ЛИДЕР; „Селска мрежа и Лидер”; „Обществен Форум” на 

Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и др.  

В обобщение може да се каже, че в предприсъединителния период за членство 

на страната в ЕС са осъществени няколко проекта, насочени към изграждането и 

придобиването на нужния капацитет и умения за прилагането на подхода ЛИДЕР в 

България. Проектите обхващат 12.5% от общините в България и освен учредените 

групи и предпоставките за сформиране на нови МИГ са обучени експерти за работа 

по подхода ЛИДЕР – граждани, представители на стопанския и нестопанския сектор, 

общинските администрации и др. Същевременно е придобит много важен и значим 

опит на сътрудничество между администрациите, институциите и гражданското 

общество.  

 

V.2. Прилагане на подхода ЛИДЕР през първи програмен период  



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0890 421020; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

29 
 

 на ПРСР 2007 г. – 2013 г.  

Прилагането на ЛИДЕР в България започва с членството в ЕС и ПРСР 2007 - 

2013 г., която реално е одобрена на 19 февруари 2008 г. от Европейската комисия с 

Решение № 755 . Подходът ЛИДЕР представлява четвъртата ос на ПРСР 2007–2013 

г., допринасяща за реализацията на останалите три оси. Ос 4 – ЛИДЕР включва три 

мерки, като едната е разделена на две подмерки. Мярка 431 „Управление на местните 

инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност 

на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за 

местно развитие” е насочена към подготовка на местното население за изграждането 

и функционирането на местните инициативни групи и включва две подмерки 431-2 

– насочена към подготовката на местните общности за изграждането на МИГ, 

подмярка 431-1 подкрепя управлението и функционирането на МИГ с одобрени 

стратегии. Мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” подпомага 

реализацията на стратегиите за местно развитие и мярка 421 „Между–териториално 

и транс–национално сътрудничество” финансира осъществяването на съвместни 

проекти между различните МИГ на национално и транснационално ниво и оказва 

подкрепа на иновациите.  

Поставените цели към мерките са подготовката на 60 потенциални МИГ, от 

които 50 групи да бъдат одобрени за финансиране на стратегиите. По мерките 41 и 

431-1 са организирани два приема, на които са подадени 126 заявления, 55 по 

първата и 71 по втората покана. Общо от двете покани са одобрени 35 МИГ, 

представляващи 57 общини или 24.7% от селските общини с 800 758 жители и 

територия от 25.1 хил. кв. км – 27.8% от площта на селските райони. Сумата по 35-

те одобрени стратегии възлиза на 103 974 226 лв., договорени са 98% от бюджета на 

мярка 41и 30. 431-1, средната стойност на стратегия възлиза на 2 970 692.1 лв., като 

на човек се падат по 129.8 лв. По мярка 41 МИГ към ДФЗ са подали 1670 проекта, 

от който ДФЗ е одобрил 1399 на стойност 97 815 870 лв. В селските райони на почти 

всички области на страната има най-малко по една МИГ с изключение на областите 

Габрово, Кюстендил, Враца, Русе, Сливен, Силистра.  

Въпреки че стартирането на подхода ЛИДЕР в България е свързано с 

проблеми, ползите от него са големи и значими за развитието на селските райони. 
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Той мобилизира местните общности в изграждането и реализацията на стратегии за 

развитие на техните райони и показва пътя за развитието на селските райони.  

 

V.3. Прилагане на подхода ЛИДЕР през втория програмен  

 период на ПРСР 2014–2020 г.  

През втория програмен период прилагането на подхода ЛИДЕР се доразвива 

като „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), а МИГ са преименувани на 

Местни групи за действие (МГД). Надграждането и доразвитието се изразява главно 

в две насоки. Първата произтичат от Регламент на (ЕС) 1303/2013 г., според който 

подходът ВОМР има възможност да се финансира освен от Европейския земеделски 

фонд за регионално развитие (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско 

дело и рибарство (ЕФМДР). Бюджетът на подхода е увеличен почти четири пъти, 

като достига 295.3 милиона евро, възможният максимален бюджет, който може д а 

достигне една стратегия, е 6 милиона евро. ВОМР може да разчита на 5% процента 

от бюджета на оперативните програми, които захранват европейските фондове, в 

случай че МГД изберат да прилагат многофондово финансиране чрез прилагане на 

техните мерки. Разширеният набор от мерки увеличава възможностите на подхода и 

прави неговите интервенции много по-точни и целенасочени. По този начин се 

получава едно препокриване на целите на ЕС, като допълнително се засилва 

ефективността от съвместната работа между различните структурни фондове. 

Втората промяна е в обхвата на подхода, в който влизат освен селските и 

рибарските райони и териториите със специфични характеристики, определени в 

Националната концепция за пространствено развитие. Това означава, че подходът 

ВОМР покрива почти цялата територия на страната с изключение на градовете с 

население над 30000 жители.  

Заложеният брой МИГ, който трябва да се постигне за целия програмен 

период, е 60. По първата покана са създадени 40, а по втората още 25 МИГ, което 

показва преизпълнение с 8.5% на поставената цел. По другия индикатор 

населението заложено като цел да бъде покрито от ВОМР в програмата, е 1 360 хил . 

души. От първия прием в обхвата на одобрени 40 МИГ влизат 1 050 хил., ако се 

вземе средно какъв брой жители обхваща един МИГ от първата покана и се има 
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предвид, че по втората са одобрени още 25 МИГ, то индикаторът ще бъде не само 

изпълнен, но и със сериозен процент на преизпълнение.  

Въпреки предприетите стъпки от страна на МЗХГ, поради очевидните 

недостатъци в изпълнението на подхода през предходния период, основните 

слабости и трудности, с които се сблъсква подходът и в настоящия програмен период 

се повтарят и проблемите се задълбочават. За да се избегне повтарянето на едни и 

същи грешки, е нужен сериозен анализ и оценка на проблемите и трудностите, с 

които се сблъсква подходът ЛИДЕР, за да се намерят правилните решения, водещи 

до оптимизиране и повишаване ефективността от прилагането на подхода в 

страната. 

В настоящия програмен период в България има 64 местни инициативни групи. 

Територията на прилагане на подхода ЛИДЕР вече представлява 50% от територията 

на страната, като в територията вече са включени 117 общини и население над 1 600 

000 души. До края на програмния период се очаква да бъдат договорени и изпълнени 

2500 проекта, които да подобрят условията на живот в малките населени места, като 

договорения бюджет е около 400 000 000 лева. В настоящия програмен период 

финансирането по подхода ЛИДЕР е многофондово. Пет управляващи органа 

финансират стратегиите за местно развитие.   Програмата за развитие на селските 

райони е водещ управляващ орган по подхода.  ЛИДЕР черпи финансов ресурс  от 

програмите ОП „Околна среда“,  ОП „Иновации и конкурентноспособност“,  ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Развитие на човешките 

ресурси“.  
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Програмен 

период 

Обхванати 

общини 

Брой 

МИГ 

Площ на действие  

хил. км2  

Население 

обхванато от МИГ 

2007-2013 57 35 27,748 800 000 

2014-2020 117 64  53,796 1 646 588 

 

 

Програмен период Население обхванато от МИГ  

2007-2013 800000 

2014-2020 1646588 

 

По статистически данни броя на финансираните стратегии, общините 

обхванати от тях, населението, обхванато от действието на МИГ и финансовия 

ресурс са нараснал два пъти  през втория програмен период, поради което може 

да се направи извод, че подходът ЛИДЕР е успешен модел за развитие на 

селските райони не само в ЕС, но и в България. 

 

 

VI. Прилагането на подхода ЛИДЕР на територията на „МИГ-Радомир - Земен“
 

 

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН" 

изпълнява една от 64-те финансирани стратегии за ВОМР в програмен период  

2014 – 2020 година.    

На 03.05.2018 г. е датата  сключено Споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. 

между СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР 2014-

2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 г., УО на ОПНОИР 2014-2020 г., за изпълнение на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Радомир – Земен 

за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 
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от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена 

от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.  

 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-48 е сключено на  

03.05.2018 г. 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. е променяно два пъти:  

✓ Допълнително споразумение № РД 50-48 от 07.03.2019 г. към 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-48  е сключено на 

03.05.2018 г;  

✓ Допълнително споразумение № РД 50-48 от 29.08.2019 г. към 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-48 е сключено на  

03.05.2018 г.  

✓ Допълнително споразумение № РД 50-48 от 06.12.2021 г. към 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-48 е сключено на  

03.05.2018 г. 

 

 

Местна инициативна група „Радомир-Земен” обхваща територията на 

общините Радомир и Земен, разположени съответно в югоизточната и 

югозападната част на област Перник.  

 

 

Териториален обхватна МИГ „Радомир – Земен“ и заинтересовани страни 

от въвеждане на иновации – обекти на проучването;  
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Територията на МИГ „Радомир 

- Земен” обхваща всички населени 

места и съвпада изцяло с територията 

на общините Радомир и Земен. 

Общия брой населени места на 

територията на двете общини е 50. На 

територията на МИГ „Радомир-

Земен” са разположени два града – 

Радомир и Земен, които са 

административните центрове на 

едноименните общини и 48 села.  

 

Разпределението на населените места на териториите на двете общини е 

 както следва: 

➢ на територията на община Радомир са разположени 32 населени места;  

➢ на територията на община Земен са разположени 18 населени места.  

➢ населението на територията, обхваната от МИГ – Радомир –Земен,  

е 21459 души по данни на НСИ към 31.12.2016 г.,  

разпределени както следва: 

➢ община Радомир – 18939 души, 

➢ в община Земен – 2520 души. 

 

 

 

Заинтересовани страни   

Идентифицираните групи заинтересовани страни със силно 

позитивно/негативно отношение към политиката и високо ниво на сила/власт, които 

са включени в процесите на взимане на решения при реализация на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на „МИГ-Радомир-Земен”, са:  

Публичен сектор:  

1. Местна власт (община и кметства)  

Стопански сектор:  
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1. Земеделски производители,  

2. МСП от тематичните области на ИСИС,  

 3. МСП от секторите, изведени като приоритетни съгласно НСНМСП 2014-

2020,  

4. Микропредприятия от всички сектори извън селско стопанство .  

 

Нестопански сектор:  

1. Сдружения в сферата на местното развитие и гражданското общество;  

2. Сдружения в сферата на спорта;  

3. Народни читалища; 

4. Граждани от територията на „МИГ-Радомир-Земен”;  

5. Представители на малцинствени общности и уязвими групи (юридически и 

физически лица)  

Стратегията за ВОМР на „МИГ-Радомир-Земен” е базирана на резултатите от 

SWOT-анализа, позволяващ точно формулиране на приоритетите и целите за 

развитие на територията на „МИГ-Радомир-Земен“, както и периодична оценка 

на мястото й в рамките на региона. При извършването на настоящия SWOT-анализ 

са взети предвид и възможностите за въздействие върху територията и местните 

общности чрез разработваната СВОМР. SWOT анализът беше фокусиран върху 

онези силни и слаби страни, върху които СВОМР – при ограничения времеви и 

финансов ресурс, може да въздейства, както и възможностите и заплахите, които 

биха оказали влияние върху нейното успешно изпълнение и постигане на целите й. 

Резултатите от SWOT-анализа позволяват да се планират и реализират конкретни 

мерки за коригиране на състоянието. Сред елементите на анализа има взаимовръзки, 

които разкриват потенциала за развитие, а също и такива,  които показват 

ограниченията (лимитиращите фактори), проблемите, които предстои да бъдат 

преодолени и потребностите, които могат да бъдат задоволени чрез планиране на 

съответни мерки. За да могат да се откроят лостовете за развитие, ограниченията, 

проблемите и рисковете за социално-икономическото развитие на територията на 

МИГ – „Радомир – Земен“, е изготвен анализ за всяка изследвана сфера, въз основа 

на който са идентифицирани мерките и разпределени средствата мерките в 
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многофондовата стратегия за ВОМР, в изпълнение на поставените цели,  както 

следва: 

Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:  

ВИЗИЯ/СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Конкурентноспособна икономика, 

устойчива заетост, достойни доходи и добри условия на живот на територията на 

„МИГ-Радомир-Земен“  

❖ Стратегическа цел 1. ИКОНОМИКА: Развитие на конкурентноспособна, 

иновативна, с висока добавена стойност, генерираща доходи и заетост 

икономика на територията на МИГ-Радомир-Земен;  

Специфични цели:  

1.1. Повишаване конкурентоспособността и иновативността на МСП;  

1.2. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния 

сектор; 

1.3. Подкрепа за развитие на ефективно и конкурентноспособно селско 

стопанство и преработка на земеделски продукти.  

 

❖ Стратегическа цел 2. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: Повишаване 

на икономическата активност на населението и осигуряване на качествена 

заетост и социално включване;  

      Специфични цели:  

2.1. Постигане на по-добро съответствие между квалификацията на 

работната сила и изискванията и потребностите на пазара на труда и 

бизнеса; 

2.2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;  

2.3. Подобряване на условията на труд и осигуряване на устойчива заетост  

2.4. Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени 

места и в трудно достъпните райони.  

 

❖ Стратегическа цел 3. УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване качеството на 

живот чрез устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните 

ресурси. 

Специфични цели:  



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0890 421020; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

37 
 

3.1.Повишаване конкурентоспособността и иновативността на МСП  

3.2. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния 

сектор  

3.3. Подкрепа за развитие на ефективно и конкурентноспособно селско 

стопанство и преработка на земеделски продукти. 

 

VI.1. Сравнителен анализ на изпълнението на СВОМР на „МИГ-Радомир-

Земен“. 

За извършване на качествена и количествена оценка на изпълнението на 

СВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“ ще бъде направен сравнителен анализ за всяка 

една цел, специфична цел и мярка  на изпълнението на показателите: 

Брой проекти: по броя на проектите, които са били предвидени за 

финансиране в СВОМР сравнен с броя на подадените и в последствие финансирани 

проекта ще може да се анализира активността на населението, проявило интерес 

да кандидатства с проект пред МИГ. 

Социални показатели: По броя на новите работни места, предвидени в 

СВОМР и тези, които ще бъдат разкрити след изпълнението на финансираните 

проект, а същ по броя на обучените безработни, децата, върнати в 

образователната система и възрастните хора получили социални услуги ще бъде 

анализирана социалната страна за постигане на удовлетвореност у  населението 

от изпълнението на СВОМР. 

Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения. 

Финансови показатели от изпълнение на мярката: При сравняване на 

предвидените средства по СВОМР за всяка мярка и реално договорираните 

средства за БФП ще стане ясно не само степента на изпълнение на стратегията, 

но и ползите които ще допринесе тя за повишаване конкурентноспособността на 

финансираните предприятия, земеделски производители и населението на двете 

общини. 

 

След анализиране на всеки от посочените показатели по съответните мерки, 

ще бъде направен обобщен анализ на данните, с което ще стане яснота степента 



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0890 421020; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

38 
 

на изпълнение на СВОМР от началото подписване на договора за финансиране на 

стратегията до момента и постигането на нейните цели:. 

 

 

Стратегическа цел 1. ИКОНОМИКА: Развитие на конкурентноспособна, 

иновативна, с висока добавена стойност, генерираща доходи и заетост 

икономика на територията на „МИГ-Радомир-Земен“. 

  Планирана е подкрепа за инвестиции в три основни направления – подкрепа 

за малките и средните предприятия, за микропредприятията извън аграрния сектор 

и подкрепа за производството и преработката на селскостопанска продукция за 

изпълнение на: 

 Специфична цел  1.1. Повишаване конкурентоспособността и иновативността 

на МСП, чрез: 

- подпомагане на минимум 7 предприятия от територията по мерките:  

 

Мярка 1.1.1. (ОПИК): „Повишаване на иновационната дейност на 

предприятията от територията на „МИГ-Радомир-Земен“.“ 

➢ Очаквани резултати по СВОМР: Осигурена подкрепа за въвеждане 

на иновации в предприятия от територията на МИГ-Радомир-Земен и в 

резултат - повишаване на иновационната им дейност, и създаване на 

дългосрочни конкурентни предимства в съответните области на ИСИС. 

Очакваните резултати са насърчаване на иновационната активност на най-

малко 2 МСП, разработването и внедряването на иновации на територията 

чрез предоставена публична подкрепа в размер. По този начин ще се 

допринесе за преодоляване на ограниченото ниво на иновациите и 

технологичното развитие. 

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 2 

Брой подадени проектни предложения по мярката: 0  

Брой проекти с подписани и в етап на подписване на договори за БФП: 0  

Социални показатели: 
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Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива. 

Предвидени в СВОМР по мярката: 0  

Брой в проектите с договори за БФП или в етап на подписване на такива: 0  

Резултат: Към мярката не е проявен интерес, поради следните причини:  

Негативните икономически последствия от пандемията COVID-19 и 

финансовите затруднения на МСП на територията на „МИГ-Радомир-Земен“ 

ограничи силно възможността на МСП да подадат и реализират проектни 

предложения по мярката.  

Голяма част от МСП на територията кандидатстваха и реализираха проектни 

предложения по Мярка 1.1.2. (ОПИК) „Повишаване на производителността и 

експортния потенциал на МСП от територията на „МИГ-Радомир-Земен““ и 

предвид че и двете процедури са в съответствие с правилата за минимална 

помощ „de minimis“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г., същото 

затрудни предприятията да подадат проектни предложения и по двете мерки.  

Част от идентифицираните към момента на разработване на СВОМР МСП на 

територията на „МИГ-Радомир-Земен“ са с променена категория, т.к. са 

разраснали своята дейност и вече същите са с категория „големи 

предприятия“.     

 Финансови показатели от изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 391 160,00 лв. 

Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 0,00 лв.  

Остатъчен финансов ресурс по мярката: 391 160,00 лв. 

Предвид етапа на изпълнение на мерките от СВОМР с финансиране по ОПИК 

2014-2020 г. не се предвижда нов прием по мярката.  

 

Мярка 1.1.2. (ОПИК): „Повишаване на производителността и експортния 

потенциал на МСП от територията на „МИГ-Радомир-Земен““ 

➢ Очаквани резултати по СВОМР: Подобрена конкурентоспособност 

на подкрепените не по-малко от 5 малки и средни предприятия  - по-висока 
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производителност чрез внедрени технологии за подобряване на 

производствения процес, намаляване на производствените разходи и 

оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на 

добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за 

добавяне на стойност. Тези инвестиции ще спомогнат за технологично 

обновление на МСП от територията – слаба страна, идентифицирана в SWOT 

анализа. Не е определен броя на лицата, които ще се възползват от 

реализацията на проекта. Общата стойност на БФП по мярката е 1  564 640,00 

лв.  

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 5  

Брой подадени проектни предложения по мярката: 8  

Брой проекти с подписани договори за БФП: 4  

Социални показатели: 

Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива: 29 

Предвидени в СВОМР по мярката: 0 

резултат: След реализацията на финансираните проекти ще бъдат разкрити 29 

работни места. 

 Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 1  564 640,00 лв. 

Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 1  325 568,23 

лв. 

Остатъчен финансов ресурс по мярката: 239 071,77 лв. 

Предвид етапа на изпълнение на мерките от СВОМР с финансиране по ОПИК 

2014-2020 г. не се предвижда нов прием по мярката. 
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1.2. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния 

сектор.  

-подпомагане на 6 микропредприятия по мерките: 

 

 Мярка 6.4.1.: „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” се дава 

възможност на потенциални бенефициенти от територията на „МИГ-Радомир-

Земен“ да осъществят своите инвестиционни намерения в неземеделски дейности 

от икономиката за създаване или модернизиране на микропредприятия от 

територията на МИГ – основно разкриване на дребни производства, в сферата на 

услугите и преработващата промишленост с цел осигуряване на трудова заетост и 

развитие на икономиката.  

   Очаквани резултати: подкрепени минимум 6 микропредприятия от територията, 

създадени 5 нови работни места, внедряване на иновативни и щадящи околната 

среда технологии, подобряване на съществуващата материална база. 

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 6 

Брой подадени проектни предложения по мярката: 13  

Брой проекти с подписани и в етап на подписване на договори за БФП: 5  

Социални показатели: 

Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива. 

Предвидени в СВОМР по мярката: 5  

Брой в проектите с договори за БФП или в етап на подписване на такива: 12 

Резултат: 7 нови работни места повече от предвиденото в СВОМР.  

 Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 736 740,00 лв. 

Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 570 549,31 

лв. 



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
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Остатъчен финансов ресурс по мярката:166 190,69 лв. 

Предстои да бъде отворен прием по мярката с начален срок 30.09.2022 г. и 

краен срок за кандидатстване 28.11.2022 г.  

 

1.3. Подкрепа за развитие на ефективно и конкурентноспособно селско 

стопанство и преработка на земеделски продукти  

подпомагане на 8 земеделски производители и предприятия:  

 

Мярка 4.1. : „Инвестиции в земеделски стопанства” ще се насърчава развитието 

на местните земеделски стопанства. ▪ Очакваните резултати са подкрепени и 

модернизирани минимум 6 земеделски стопанства, създадени 5 работни места, което 

ще допринесе за подобряване на ефективността на селското стопанство на 

територията.  

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 6 

Брой подадени проектни предложения по мярката: 7  

Брой проекти с подписани и в етап на подписване на договори за БФП: 7  

Социални показатели: 

Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива. 

Предвидени в СВОМР по мярката: 6   

Брой в проектите с договори за БФП или в етап на подписване на такива:   2 

Резултат: 3 нови работни места по-малко от предвидените в СВОМР.  

 Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 541 160,00 лв. 

Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 533 366,25 

лв. 

Остатъчен финансов ресурс по мярката: 7 793,75 лв. 



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
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Предвид етапа на изпълнение на мерките от СВОМР с финансиране по ПРСР 

2014-2020 г. остатъчният финансов ресурс може да бъде прехвърлен към 

Мярка 7.2.  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  

 

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”.  Чрез планиране на тази мярка ще се даде възможност за развитието на 

преработката на земеделски продукти и ще бъде постигната по-висока добавена 

стойност на произвежданата продукция.  

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 2 

Брой подадени проектни предложения по мярката: 1  

Брой отхвърлени проектни предложения по мярката: 1  

Брой проекти с подписани и в етап на подписване на договори за БФП: 0  

Социални показатели: 

Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива. 

Предвидени в СВОМР по мярката: 2  

Брой в проектите с договори за БФП или в етап на подписване на такива:0  

Резултат: Към мярката не е проявен интерес.  

 Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 195 580,00 лв. 

Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 0,00 лв.  

Остатъчен финансов ресурс по мярката: 195 580,00 лв. 

Предвид етапа на изпълнение на мерките от СВОМР с финансиране по ПРСР 

2014-2020 г. остатъчният финансов ресурс може да бъде прехвърлен към 

Мярка 7.2.  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  

 



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
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Стратегическа цел 2. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: Повишаване на 

икономическата активност на населението и осигуряване на качествена заетост и 

социално включване и следните специфични цели към нея:  

 

 2.1. Постигане на по-добро съответствие между квалификацията на работната сила и 

изискванията и потребностите на пазара на труда и бизнеса, чрез изпълнението на: 

 

Мярка 2.1.1.3. (ОП РЧР): „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и 

неактивни лица от всички възрастови групи .“ 

Очаквани резултати: минимум 1 финансиран проект, 45 безработни и неактивни лица с 

придобита квалификация и 25 от тях – започнали работа. По този начин изпълнението на 

СВОМР ще доприсене за преодоляване на основни проблеми на територията – висок дял на 

безработните млади хора, на продължително безработните и тези над 54 г., както и 

несъответствието на професионалната квалификация и знанията на свободната работна 

сила с потребностите на работодателите.  

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 1  

Брой подадени проектни предложения по мярката: 2  

Брой проекти с подписани договори за БФП: 2  

Социални показатели: 

Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива. 

Предвидени в СВОМР по мярката: 45  

Брой в проектите с договори за БФП: 40 

Резултат: Придобилите квалификация лица са с 5 по-малко от предвидените в 

СВОМР. 



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
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 Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 352 044,00 лв. 

Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 292  582,51 

лв. 

Остатъчен финансов ресурс по мярката: 59 461,49 лв. 

Предвид етапа на изпълнение на мерките от СВОМР с финансиране по ОП 

РЧР 2014-2020 г. не се предвижда нов прием по мярката.
 

 

Мярка 2.1.6. (ОПРЧР): „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на 

изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови 

групи“. Очаквани резултати: минимум 1 финансиран проект, 100 заети лица с повишена 

квалификация, знания и умения. По този начин ще се допринесе за преодоляване на липсата 

на съответствие между квалификацията на работната сила и изискванията и потребностите 

на пазара на труда и бизнеса.  

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 1  

Брой подадени проектни предложения по мярката: 2 

Брой проекти с подписани договори за БФП: 1  

Социални показатели: 

Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива. 

Предвидени в СВОМР по мярката: 100  

Брой в проектите с договори за БФП : 235 

Резултат: Заети лица с повишена квалификация, знания и умения са с 135 

повече от предвидените в СВОМР.  

 Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 352 044,00 лв. 



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
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Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 134  341,19 

лв. 

Остатъчен финансов ресурс по мярката: 217 702,81 лв. 

Предвид етапа на изпълнение на мерките от СВОМР с финансиране по ОП 

РЧР 2014-2020 г. не се предвижда нов прием по мярката.
 

 

 

 2.2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване: 

Мярка 2.2.3. (ОПРЧР): „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване.“ 

 Очаквани резултати: реализиран минимум 1 проект, подобрено социално включване и 

здравеопазване за 60 души - хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване. 

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 1 

Брой подадени проектни предложения по мярката: 2  

Брой проекти с подписани договори за БФП: 2 

Социални показатели: 

Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива. 

Предвидени в СВОМР по мярката: 60  

Брой в проектите с договори за БФП 74 

Резултат: Предоставени са услуги за хора с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване на  14 човека повече от предвидените в 

СВОМР. 

 Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 391 160,00 лв. 



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
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Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 389  490,83 

лв. 

Остатъчен финансов ресурс по мярката: 1 669,17 лв. 

Предвид етапа на изпълнение на мерките от СВОМР с финансиране по ОП 

РЧР 2014-2020 г. не се предвижда нов прием по мярката.
 

 

2.3. Подобряване на условията на труд и осигуряване на устойчива заетост - тази 

специфична цел с постига с изпълнението на:  

Мярка 2.1.7. (ОПРЧР): „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ 

 ▪ Очаквани резултати: осигурена подкрепа за минимум 2 предприятия, в които са въведени 

нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд и нови системи, практики и 

инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда. Очаква се над 100 

заети лица от подкрепените предприятия да останат в заетост и около 60 от тях да бъдат в 

по-добро положение на пазара на труда.  

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 2  

Брой подадени проектни предложения по мярката: 7  

Брой проекти с подписани договори за БФП: 3  

Социални показатели: 

Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива. 

Предвидени в СВОМР по мярката: 100 

Брой в проектите с договори за БФП: 1169  

Резултат: Заетите лица от подкрепените предприятия да останат в заетост са 

с 1069 повече от предвидените в СВОМР.  

Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
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Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 391 160,00 лв. 

Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 388  770,23 

лв. 

Остатъчен финансов ресурс по мярката: 2 389,77 лв. 

Предвид етапа на изпълнение на мерките от СВОМР с финансиране по ОП 

РЧР 2014-2020 г. не се предвижда нов прием по мярката.
 

 

 

2.4. Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в 

трудно достъпните райони  

 

Мярка 2.4.1. (ОП НОИР): „Осигуряване на достъп до качествено образование в 

малките населени места и в трудно достъпните райони.“ 

 Очаквани резултати: над 60 деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. 

роми), включени в мерки за образователна интеграция и реинтеграция и около 30 от тях – 

интегрирани в образователната система  

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 3  

Брой подадени проектни предложения по мярката: 4  

Брой проекти с подписани договори за БФП: 3 

Социални показатели: 

Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива. 

Предвидени в СВОМР по мярката: 60  

Брой в проектите с договори за БФП: 156  

Резултат: Осигурен достъп до качествено образование в малките населени места 

и в трудно достъпните райони  на 96 деца  повече от предвидените в СВОМР.  



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
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 Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 977 915,00 лв. 

Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 976 555,66 

лв. 

Остатъчен финансов ресурс по мярката: 1 359,34 лв. 

Предвид етапа на изпълнение на мерките от СВОМР с финансиране по ОП 

НОИР 2014-2020 г. не се предвижда нов прием по мярката.
 

 

 

Стратегическа цел 3. УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване качеството на живот чрез 

устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси, с интервенции 

в три направления – подобряване на местна публична инфраструктура и съхраняване 

и оползотворяване на местното наследство:  

 

 3.1. Подобряване на качеството на живот на територията на „МИГ-Радомир-Земен“ 

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“  

 Очаквани резултати: подкрепени минимум 5 проекта за инвестиции в малка по мащаби 

инфраструктура на територията на МИГ-Радомир-Земен. Крайният търсен резултат е 

подобряване на условията за живот и намаляване на обезлюдяването на населените места.  

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 5  

Брой подадени проектни предложения по мярката: 5  

Брой проекти с подписани и в етап на подписване на договори за БФП: 5  

Социални показатели: 

Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива. 
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Предвидени в СВОМР по мярката: 12 000 

Брой в проектите с договори за БФП или в етап на подписване на такива: 20  

651 

Резултат: Подобрени условия за живот и намалено обезлюдяването на 

населените места  с облагодетелствани 8 651 човека повече от предвидените в 

СВОМР. 

 Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 1  379 110,00 лв. 

Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 1  365 743,35 

лв. 

Остатъчен финансов ресурс по мярката: 13 366,65 лв. 

 Предстои да бъде отворен прием по мярката, като предвид етапа на 

изпълнение на мерките от СВОМР с финансиране по ПРСР 2014-2020 г. 

остатъчният финансов ресурс по останалите мерки може да бъде прехвърлен 

към Мярка 7.2.  „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  

 

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“  

Очаквани резултати: подкрепени минимум 2 проекта, насочени към изграждане на 

туристическа инфраструктура, подобряване на организирания достъп до културно-

исторически и природни места и създаване на условия за развиване на селски и други форми 

на алтернативен туризъм.  

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 2  

Брой подадени проектни предложения по мярката: 2  

Брой проекти с подписани и в етап на подписване на договори за БФП: 2  

Социални показатели: 
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Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива. 

Предвидени в СВОМР по мярката: 2 000 

Брой в проектите с договори за БФП или в етап на подписване на такива: 0  

Резултат: Към момента показателя не може да бъде отчетен, тъй като проектните 

предложения чакат подписване на договор.  

 Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 391 160,00 лв. 

Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 390  628,21 

лв. 

Остатъчен финансов ресурс по мярката: 531,79 лв.  

Предвид етапа на изпълнение на мерките от СВОМР с финансиране по ПРСР 

2014-2020 г. остатъчният финансов ресурс може да бъде прехвърлен към 

Мярка 7.2.  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  

 

 

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природно наследство на селата"  

 

 Очаквани резултати: осигурена подкрепа минимум за 1 проект, насочен към 

възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение.  

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 1  

Брой подадени проектни предложения по мярката: 0  

Брой проекти с подписани и в етап на подписване на договори за БФП: 0  

Социални показатели: 
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Брой нови работни места и/или обучени и/или ползватели в проектните 

предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на пописване на 

такива. 

Предвидени в СВОМР по мярката: 2000  

Брой в проектите с договори за БФП или в етап на подписване на такива: 0  

Резултат: Предстои да бъде отворен прием по мярката.  

 Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 293 370,00 лв. 

Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 0,00 лв.  

Остатъчен финансов ресурс по мярката: 293 370,00 лв. 

Предстои да бъде отворен прием по мярката.
 

 

Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното 

наследство и идентичност.“ За постигането на тази цел е планирана „собствена“, 

доколкото в рамките на ПРСР и в обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013 няма 

подходяща мярка за задоволяване на потребностите от развитие на териториална 

идентичност и маркетинг на територията на „МИГ-Радомир-Земен“. 

 Очакваните резултати са осигурена подкрепа за минимум 3 дейности/събития, насочени 

към развитие на нови съвременни форми за опазване и популяризиране на местните 

културно-исторически и природни ресурси.  

 

➢ Изпълнено за изследвания период:  

Брой проекти: 

Брой проекти предвидени в СВОМР: 3 

Брой подадени проектни предложения по мярката: 4  

Брой проекти с подписани и в етап на подписване на договори за БФП: 4  

Социални показатели: 

Брой организирани събития /подпомогнати организации/ дейности в 

проектните предложения с подписани договори за БФП и/или в етап на 

пописване на такива. 
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Предвидени в СВОМР по мярката: 3 

Брой в проектите с договори за БФП или в етап на подписване на такива: 5 

Резултат: Броя организирани събития / подпомогнати организации / дейности в 

проектните предложения са с 2 повече от предвидените в СВОМР.  

 Финансови показатели от  изпълнение на мярката:   

Размер на БФП, предвиден в СВОМР: 195 580,00 лв. 

Размер на БФП от реализираните, в процес на изпълнение и класираните 

проектни предложения в етап на подписване на договори за БФП: 115 486,26 

лв. 

Предстои да бъде отворен прием по мярката.  

 

ИЗВОДИ 

След обобщаване на данните за изпълнението на всеки критерий по всяка 

мярка и анализиране на получените резултати, могат да се направят изводи за 

степента на изпълнение на  СВОМР, а именно:  

 

 Брой проекти: 

 Активността на бенефициентите при изпълнението на СВОМР може да 

бъде измерена и анализирана по броя на подадените и броя на финансираните 

проектни предложения.  

 Данните за броя на предвидените за финансиране в СВОМР, подадените 

пред МИГ  и финансираните проектни предложения с подписани договори за БФП 

са систематизирани в таблицата. 

 

Мярка  

Брой проекти, 

предвидени в 

СВОМР 

Брой подадени 

проекти по 

мярката 

Брой одобрени  

проекти с 

подписани 

договори за БФП 

Мярка 1.1.1.ОПИК 2 0 0 

Мярка 1.1.2.ОПИК 5 8 4 

Мярка 6.4.1. ПРСР 6 13 5 

Мярка 4.1. ПРСР  6 7 7 

Мярка 4.2. ПРСР 2 1 0 



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0890 421020; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

54 
 

Мярка 2.1.1.3. ОП РЧР 1 2 2 

Мярка 2.1.6. ОПРЧР 1 2 1 

Мярка 2.2.3 ОПРЧР 1 2 2 

Мярка 2.1.7. ОПРЧР 2 7 3 

Мярка 2.4.1. ОП НОИР 3 4 3 

Мярка 7.2. ПРСР  5 5 5 

Мярка 7.5. ПРСР  2 2 2 

Мярка 7.6. ПРСР  1 0 0 

Мярка 19.5. ПРСР 3 4 4 

 Общо    40 57 38 

 
 

 

2

5
6 6

2
1 1 1

2
3

5

2
1

3

0

8

13

7

1
2 2 2

7

4
5

2

0

4

0

4
5

7

0

2
1

2
3 3

5

2

0

4

0

2

4

6

8

10

12

14

Активност на бенефициентите при изпълнение на СВОМР

Брой проекти, предвидени в СВОМР

Брой подадени проекти по мярката

Брой одобрени  проекти с подписани договори за БФП



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0890 421020; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

55 
 

ИЗВОД : 

 В стратегията за ВОМР е планирано да бъдат финансирани 40 проектни 

предложения. 

При изпълнението на СВОМР са подали проектни предложения 57 кандидати, от които 38 

проекта са с подписани договори за финансиране.  Към момента на изготвяне на анализа се 

отчита добра активност на бенефициентите – 17 проекта са подаден повече от очакваните 

40 в СВОМР. Поради факта, че към момента на изготвяне на анализа, „МИГ-Радомир-

Земен“  има намерение да отваря приеми за усвояване на остатъчния финансов ресурс, може 

да се направи извода, че по показателя  „Брой финансирани проектни предложения“ МИГ 

ще  преизпълни поставената задача и ще финансира по-голям брой проектни предложения 

от предвидените в СВОМР. 
 

При комплексната оценка на показателя „ Брой ползватели“ следва да се има предвид, 

че хората, които са се възползвали от финансирането на един проект по СВОМР, могат да 

бъдат класифицирани в следните групи: 

1. брой бенефициенти с финансирани проектни предложения; 

2. брой създадени нови работни места при реализацията на финансираните проекти; 

3. брой обучени безработни лица, повишили квалификацията си; 

4. брой обучени деца върнати в образователната система; 

5. брой възрастни хора получили социални грижи; 

6. брой жители ползващи създадена и/или ремонтирана по проект инфраструктура в 

населените места от територията на МИГ; 

7.  Екипа на МИГ. 
 

Социални показатели: 

При анализ на отчетни и други документи бяха обобщени следните данни: 

 

Мярка  Предвидени в 

СВОМР ползватели 

Брой ползватели  от 

финансираните проекти 

Мярка 1.1.1.ОПИК 0 0 

Мярка 1.1.2.ОПИК 0 29 

Мярка 6.4.1. ПРСР 5 12 

Мярка 4.1. ПРСР  6 2 

Мярка 4.2. ПРСР 2 0 

Мярка 2.1.1.3. ОП РЧР 45 40 

Мярка 2.1.6. ОПРЧР 100 235 

Мярка 2.2.3 ОПРЧР 60 74 
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Мярка 2.1.7. ОПРЧР 100 1169 

Мярка 2.4.1. ОП НОИР 60 156 

Мярка 7.2. ПРСР  12000 20651 

Мярка 7.5. ПРСР  2000 0 

Мярка 7.6. ПРСР  2000 0 

Мярка 19.5. ПРСР 3 5 

Бенфициенти 40.00 38.00 

Общо преки  ползватели 16421 22411 

 

Поради голямата разлика на предвидените и отчетени ползватели по мярка 2.1.7,  мярка  

7.2, мярка  7.5, мярка  7.5 по сравнение с останалите мерки, то диаграма е изготвена само на 

сумираните крайни резултати. 

 

Мярка  

Предвидени в 

СВОМР 

ползватели 

Брой ползватели  от 

финансираните проекти 

Изпълнение 

на СВОМР в 

% 

 

Общо преки  ползватели 16421 22411 

 

136,5 % 

    

 

 

Видно от диаграмата, 

броят на ползвателите от 

финансираните проекти 

съставлява 58 % от 

предвидените за целта 

бенефициенти, които ще се 

облагодетелстват пряко от 

изпълнението на проектните 

предложения и респективно 

от изпълнението на СВОМР. 

При анализ на данните за 

постигнатите спрямо 

предвидените  в СВОМР - 

брой преки ползватели от 

финансираните проекти, 

може да се направи извод, че анализирания критерий е преизпълнен с 16 % в рамките на 

изследвания период и ще бъде преизпълнен с по-голям процент след отчитане на СВОМР. 

 

 

16420; 42%

22411; 58%

Общо преки  ползватели

Предвидени в СВОМР 
ползватели

Брой ползватели  от 
финансираните 
проекти
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Финансови показатели от изпълнение на СВОМР: 
 

Мярка 

Размер на БФП по 

мярката, 

предвидена в 

СВОМР 

 Обща стойност 

на БФП от 

подписаните 

договори 

Остатъчен 

ресурс за 

БФП по 

мярката  

  

Усвоена 

БФП в 

% 

Мярка 1.1.1.ОПИК 391,160.00 0 391,160.00 0.00 

Мярка 1.1.2.ОПИК 1,564,640.00 1,325,568.23 239,071.77 84.72 

Мярка 6.4.1. ПРСР 736,740.00 570,549.31 166,190.69 77.44 

Мярка 4.1. ПРСР  541,160.00 533,366.25 7,793.75 98.56 

Мярка 4.2. ПРСР 195,580.00 0 195,580.00 0.00 

Мярка 2.1.1.3. ОП РЧР 352,044.00 292,582.51 59,461.49 83.11 

Мярка 2.1.6. ОПРЧР 352,044.00 134,341.19 217,702.81 38.16 

Мярка 2.2.3 ОПРЧР 391,160.00 389,490.83 1,669.17 99.57 

Мярка 2.1.7. ОПРЧР 391,160.00 388,770.23 2,389.77 99.39 

Мярка 2.4.1. ОП НОИР 977,915.00 976,555.66 1,359.34 99.86 

Мярка 7.2. ПРСР  1,379,110.00 1,365,743.35 13,366.65 99.03 

Мярка 7.5. ПРСР  391,160.00 390,628.21 531.79 99.86 

Мярка 7.6. ПРСР  293,370.00 0 293,370.00 0.00 

Мярка 19.5. ПРСР 195,580.00 115,486.26 80,093.74 59.05 

Общо 8,152,823.00 6,483,082.03 1,669,740.97 79.52 
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При направената съпоставка на БФП с усвоените средства по всяка  мярка, отразени 

таблично и графично, става ясно, че най-голям интерес е проявен към мерките: Мярка 4.1. 

ПРСР , Мярка 2.2.3 ОПРЧР, Мярка 2.1.7. ОПРЧР, Мярка 2.4.1. ОП НОИР, Мярка 7.2. ПРСР 

, Мярка 7.5. ПРСР, по които са усвоени от 84 до 99,86% от БФП,  мерките с проявен висок 

интерес са Мярка 1.1.2.ОПИК, Мярка 6.4.1. ПРСР, Мярка 7.6. ПРСР, Мярка 19.5. ПРСР, по 

които са усвоени от 59,05 до 79,52% от БФП, слаб интерес е проявен към Мярка 2.1.6. 

ОПРЧР,  по които са усвоени от 38,16% от БФП, по  Мярка 4.2. ПРСР е проявен интерес но 

не е подписан договор за БФП, а мерките по които не е проявен интерес са  Мярка 

1.1.1.ОПИК и Мярка 7.6. ПРСР, по които не са усвоени средствата предвидени в СВОМР. 

При съпоставка на БФП,  предвидена в СВОМР  - 8,152,823.00 лв. и договорираните 

средства от финансираните проекти - 6,483,082.03 лв.,  става ясно, „МИГ-Радомир-Земен“ 

разполага с остатъчен финансов ресурс в размер на 1,669,740.97лв..  
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Усвоени са 79,52 %  от БФП,  предвидените за усвояване средства в СВОМР, което 

е висок процент на изпълнение на стратегията на „МИГ-Радомир-Земен“. Очаква се 

пълното усвояване на остатъчния финансов ресурс след обявяване на прием на проектни 

предложения след периода на разработване на настоящия  анализ.  

 

ИЗВОДИ  

Като цяло може да се каже, че изпълнението на Стратегията досега е  на високо ниво 

на изпълнение, но все още трябват усилия за подобряване на някои показатели и 

прецизиране на индикаторите. Трябва да се има предвид, че някои МИГ вече напълно са 

изчерпали бюджетите си и проектите са в етап на реализация. Следователно останалите 

мерки трябва да бъдат отворени до края на тази година, както и проектите да стартират, тъй 

като бюрократичните забавяния създават сериозна заплаха за пълното реализиране на 

подписаните договори за БФП, поради малкото време до края на периода. 

 
 

VI.2. Анкетно проучване. 

Проучването се проведе на територията на двете общини, обхванати от МИГ,  чрез  

анкетиране на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на 

територията на „МИГ-Радомир-Земен“,  удовлетвореността и ефективността от 

прилагането на СВОМР в общността:    

 

За целта на изследването се проведе проучване чрез анкетиране на целевите групи 

от територията на „МИГ-Радомир-Земен“.   

Обем на извадката: 60 човека 

Бяха проведени срещи,  разговори и анкетиране на  място на хора от местната 

общност от територията на „МИГ-Радомир-Земен“, заети в различни сектори – бизнес, 

земеделски производители, представители на местната власт и представители на 

неправителствения сектор. 

Извадката е типологична, основана на представители от предварително определени 

сектори. 

Анкетираните не са длъжни да дават мнение по всички зададени въпроси. 

При провеждане на анкетирането са спазени основните правила: 

-Участието в анкетирането е доброволно и анонимно; 

-Участниците са избирани от различни сфери на работа, професионална заетост и 

компетенции; 

- Участниците са избирани: 

✓ на произволен  и случаен принцип от присъствените списъци от проведени 

обучения и консултации на бенефициентите; 

✓ на произволен  и случаен принцип при посещение на институции, учебни 

заведения, бизнеса, Общинска служба Земеделие и на улиците в различните 

населени места от територията на „МИГ-Радомир-Земен“. 
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След провеждане на анкетирането следва обработка на данните,  визуализация на 

анализираните резултати и обобщаване на изводи и препоръки. Резултатите от обработката 

на информацията от анкетните карти служи като основа и входяща информационна база за 

подготовка на настоящия Аналитичен доклад за резултатите от проведеното проучване с 

изводи и препоръки, свързани с активиране на  бенефициентите към възможностите за 

кандидатстване с проекти към Стратегията за ВОМР с оглед въвеждане на иновации в 

организациите, чиито представители са. 

Оптимизиране дейността на „МИГ-Радомир-Земен” в посока активиране на  

предприятията, земеделските стопанства, правителственият и неправителственият сектори 

/наречени по-долу заинтересовани страни/от територията на „МИГ-Радомир-Земен”  към 

кандидатстване с проекти съответстващи на техните интереси с цел развитие на 

територията, чрез усвояване на средствата от СВОМР. 

 

Анкетното проучване е извършено в периода юли-август, 2022 г. и има за цел 

да установи нагласите и одобрението на местната общност относно прилагането на 

подхода ВОМР на територията на общините Радомир и Земен. Удовлетвореността 

на местната общност е една от най-важните точки за оценка на успеха на ВОМР, но 

и най-трудно се измерва и това обикновено става след приключване на цялата 

Стратегия. С  отчитане на различни количествени показатели – които са предвидени 

за постигане  на целите на самата стратегия, а именно:  

➢ Брой подписани договори за БФП;  

➢ Брой предприятия/земеделски производители повишили 

конкурентоспособността си; 

➢ Брой създадени работни места;  

➢ Брой обучени и започнали работа;  

➢ Брой деца върнати в образователната система  

и редица други. 

 

От направеното проучване ще може да се прецени каква част от населението е било 

облагодетелствано от проектите или за кои групи е имало най-голяма полза, до каква степен 

е бил повишен местният капацитет. Тъй като анкетираните са подложени на най-различни 

въздействия, включително такива от други програми, осъществяване на определени 

регионални и общински политики и т.н. освен ВОМР, а оценките са субективни, обикновено 

се прави и представително проучване. Настоящата анкета няма претенцията за оценка на 

въздействието, а е само момента снимка на нагласите и цели да ориентира екипа на МИГ в 

какво отношение може да подобри работата си сред местната общност.  
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Въпрос № 1  “Моля, отбележете Вашите пол и възраст и образование. “ 

Резултатите от въпроса „Моля, отбележете Вашите пол и възраст.“  са изведени 

таблично и  графично, както следва: 

 

 

възраст 

/пол/образование жени мъже общо висше средно основно без образование 

до 29 4 3 7 4 3 0 0 

30-56 28 21 49 17 32 0 0 

над 56 1 3 4 2 2 0 0 

общо 33 27 60 23 37 0 0 

 

От отговора на въпроса – „Вашите възраст и пол са?“– се обобщиха следните данни: 

Респондентите са 33 жени и  27 мъже, повечето – 49 човека са във възрастовата 

граница  между 29 и 55 г., 4 човека са над 56 години и 7 човека са под 29 г. Най-много са 

анкетираните със средно образование – 37 човека, с висше образование са 23 човека,  а хора  

с основно или без образование няма.  
 

Въпрос № 2  „Към коя заинтересована страна се определяте?“ 

✓ Земеделски производител; 

✓ Производство, търговия, услуги;  

✓ Граждански  сектор – НПО, Читалище; 

✓ Публичен сектор. 
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Резултатите от въпроса „ Към коя заинтересована страна се определяте?“са 

изведени таблично и графично, както следва: 

Към коя заинтересована страна се определяте?  

Земеделски производител 15 

Производство, търговия, услуги; 28 

Граждански  сектор - НПО, Читалище; 8 

Публичен сектор 9 

 

 

Обхванати са всички заинтересовани страни. Някои от анкетираните са дали 

повече от един отговор, тъй като работят или са доброволци в повече от един сектор 

– частен сектор и НПО, публичен сектор и НПО и други комбинации.  

 

Въпрос № 3  „Кои според Вас са най-важните приоритети, включени в 

Стратегията за ВОМР?“ 

Резултатите от въпроса „ Кои според Вас са най-важните приоритети, включени 

в Стратегията за ВОМР?“  са изведени таблично и  графично, както следва: 

Кои според Вас са най-важните приоритети, включени в Стратегията за 

ВОМР? 

1. Модернизиране на промишлеността, селското и горското 

стопанство. 5 

2. Развитие на инфраструктурата.  2 

15

28

8

9

Към коя заинтересована страна се определяте 

Земеделски производител

Производство, търговия, услуги;

Граждански  сектор - НПО, 
Читалище;

Публичен сектор
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3. Опазване на околната среда.  1 

4. Инвестиции в образование и култура.  6 

5. Устойчиво икономическо, социално, екологично и културно 

развитие на територията.  46 

 

 Възможни отговори: 

1. Развитие и 

модернизация на 

всички сектори на 

промишлеността, 

селското и горско  

стопанство на 

територията на МИГ; 

2. Развитие на 

инфраструктурата с 

цел подобряване на 

условията за живеене 

на цялото население на 

територията;  

 

3. Опазване на околната среда;  

4. Инвестиции в образованието, традициите, културното наследство, намаляване 

на  социалните проблеми, демографията, безработицата; 

5. Устойчивото развитие на територията на МИГ в областта на икономиката, 

екологията, социалните проблеми, демографията, безработицата, традициите, 

културното наследство.  
 

Всеки участник от местната общност намира важните за него неща, като оценява и тези, 

които са важни за другите и за цялата общност, осъзнава се и ползата от действия чрез 

партньорство на интересите, а не чрез противопоставянето им един на друг (бизнес срещу 

еколози, НПО срещу публични власти и т.н.). Промяната на модела на мислене от „или/или“ 

към възможността да се действа заедно и с оглед постигане на ползи за всички е едно от 

най-големите постижения на прилагането на подхода ВОМР, поради което е най-голям брой 

от анкетираните са посочили, че Устойчивото развитие на територията на МИГ в областта 
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на икономиката, екологията, социалните проблеми, демографията, безработицата, 

традициите, културното наследство е най-важният приоритет в стратегията на МИГ.  

Според представените данни, анкетираните посочват, че превес за устойчивото 

развитие на територията на МИГ имат повишаването на конкурентоспособността на 

земеделието, стимулирането на предприемачеството и бизнеса, развитието на туризма и 

цялостното подобряване на качеството на живот. Това е съвсем разбираемо, тъй като това 

са и едни от основните приоритети заложени в стратегията. Нагласите на местната общност 

са до голяма степен запазени, като данните от посочените отговори са добра основа за 

изграждането и планирането на бъдещата работа на МИГ. 
 

Въпрос № 4 „Кой от основните принципи на ВОМР е най-важен за 

територията на вашата МИГ?“ 

Резултатите от въпроса „ Кой от основните принципи на ВОМР е най-важен за 

територията на вашата МИГ?“  са изведени таблично и  графично, както следва: 
 

Кой от основните принципи на ВОМР е най-важен за територията на вашата МИГ? 

1.    Териториален подход:  6 

2.    Подход „отдолу-нагоре”:  6 

3.    Публично-частни партньорства 8 

4.    Интегриран подход (многосекторен) 5 

5.    Новаторски подход - улесняване на иновациите  9 

6.    Работа в мрежа 5 

7.    Сътрудничество (коопериране) 5 

8. Друго: Всички са важни 16 
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Анкетираните осъзнават, 

че всички принципи са важни за 

успешното прилагане на СВОМР, 

поради което най-голям брой са 

написали в анкетата си „Всички 

са важни“. Тази своеобразна 

„класация“ на принципите на 

ВОМР  затрудни анкетираните и  

някои са дали повече от един 

отговор. 

Препоръча се екипа на 

МИГ  да работи в посока 

създаване на потребност, на 

повече ангажираност и поемане 

на по-голяма отговорност от 

местните хора, чрез въвличането 

им в общи дейности, наред с 

изпълнението на функциите си на 

организатор и разпоредител на 

финансовия ресурс на СВОМР. 

Колкото до осъзнаването на 

многосекторния подход, който 

все пак е застъпен добре в Стратегията, вероятно той ще бъде оценен след приключване  на 

реализацията й, като тогава евентуално ще станат видими резултатите за цялата територия 

и за цялата общност. 

 

Въпрос № 5  „Отговарят ли целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР 

на Вашите виждания за развитие на територията?“ 

Резултатите от въпроса „Отговарят ли целите и приоритетите на 

Стратегията за ВОМР на Вашите виждания за развитие на територията?“  са 

изведени таблично и  графично, както следва: 

Отговарят ли целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР на Вашите виждания за 

развитие на територията? 

Да 53 

До някъде 2 

Не 0 

Не мога да определя 5 

0

2

4

6

8
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12

14

16

18

Кой от основните принципи на 
ВОМР е най-важен за вашата МИГ?
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Първото и най-важно 

условие за положителното 

въздействие на ВОМР върху 

територията е качеството на 

стратегията и 

мобилизирането на 

заинтересованите страни. 

Голяма част от анкетираните 

53 човека са казали, че 

Стратегията за ВОМР 

напълно отразява потенциала 

и проблемите на района, 

както и интересите на цялата 

общност. Това потвърждава 

констатациите на анализа, че са спазени двата най-основни принципи – на базата на местните 

нужди и потенциал и подходът „отдолу-нагоре“. Освен това означава, че хората не само 

познават стратегията, но и са участвали в създаването и обсъждането й, както и че МИГ е 

свършил достатъчно работа в посока информиране на всички участници от местната общност. 

Въпрос № 6 “„До каква степен смятате, че СВОМР ще бъде изпълнена?“  

Резултатите от въпроса „До каква степен смятате, че СВОМР ще бъде 

изпълнена?“ са изведени таблично и графично, както следва: 

 

До каква степен смятате, че СВОМР ще бъде изпълнена?  

90-100% 48 

80-90% 4 

60-80% 3 

под 60% 0 

Не мога да преценя 5 
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4
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0

5
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Не мога да преценя

 90-100% 80-90% 60-80% под 60% Не мога да преценя
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По отношение на реализация на Стратегията се наблюдава оптимизъм – 48  от 

респондентите смятат, че тя ще бъде осъществена успешно, а целите й - постигнати. Това 

не е изненадващо с оглед на факта, че приемите по повечето мерки вече са отворени, а по 

някои дори има одобрени проекти, което означава, че изпълнението засега върви 

положително. В анкетите 18 човека са  казали, че въпреки реализацията на стратегията, 

ползите ще бъдат само за конкретните бенефициенти, което означава, че те все още не се 

осъзнава идеята за многосекторно и интегрирано развитие на територията, местната 

общност не се припознава като напълно овластена чрез подхода ВОМР, върху повишаване 

на доверието и самочувствието на общността трябва да се работи още. Факт е, че 

болшинството анкетирани вярват в успешното изпълнение на СВОМР, за което голям 

принос има екипа на МИГ, благодарение на високия капацитет и активна работа с местната 

общност. 
 

 

Въпрос № 7: “„С кои свои дейности МИГ е най-полезна за Вас?“ 

Резултатите от въпроса „С кои свои дейности МИГ е най-полезна за Вас?“  са 

изведени таблично и графично, както следва: 

a. Информация, консултиране и помощ при подготовката на документите за 

конкретни проекти, с които ще кандидатствам пред МИГ. 

b. Организиране и провеждане на срещи, семинари, конференции, дебати и 

обсъждания с представители на администрацията, бизнеса и гражданския 

сектор, за да науча нови неща и да си създам контакти, и без да участвам с 

проекти пред МИГ. 

c. Срещи с експерти от научната общност, обучения, предоставяне на научни 

изследвания, партньорство с научни и образователни организации, които биха 

били                             полезни за работата ми и до които нямам достъп. 

d. Изработване на различни доклади за проблемите, секторни анализи, стратегии, 

програмни документи за развитието на територията като цяло, които да ме 

ориентират как изглежда общата картина на района и как да се впиша в нея и да 

си реша проблемите или да си организирам бизнеса. 

e.  Участие на МИГ в изработването на стратегии и планове на общинските и 

държавни органи с оглед по-добра защита на местните интереси, а не всички 

решения да се спускат „отгоре“. 

f. Обмен на информация и добри практики с други МИГ, създаване на мрежи за 

партньорства с различни институции и неправителствени организации, тъй 

успешните идеи могат да бъдат приложени и в моя район. 

g. Инициативи, насочени към запазване и популяризиране на местната идентичност 
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и културно наследство, защита на местните продукти, създаване на обща 

регионална  марка, общи туристически продукти и обща реклама на района. 

 

С кои свои дейности МИГ е най-полезна за Вас? 

 Въпрос а. b. c. d. e. f. g, 

 Отговорили 30 19 7 9 12 9 14 

 

Анкетираните са дали 

повече от един отговор, и според 

30 от тях консултациите на 

проектните предложения от страна 

на експертите на МИГ би била най-

полезна. Все пак 19 анкетирани 

отчитат и полезността на 

различните общи форми на 

популяризиране на Стратегията – 

срещи, семинари, формални и 

неформални контакти, на които се 

получава информация. 

Положителен факт е, че 12 от 

анкетираните смятат, че МИГ 

може да участва в обсъждането на решения, които се взимат от публичните власти, за да 

защитава интересите на местните хора, като това е част от добавената стойност на ВОМР. 
 

 

Въпрос № 8  „Кандидатствали ли сте с проект пред „МИГ-Радомир-Земен“ или 

по други ОП и имате ли намерение да кандидатствате?“ 

Резултатите от въпроса „Кандидатствали ли сте с проект пред „МИГ-Радомир-

Земен“ или по други ОП и имате ли намерение да кандидатствате?“ са изведени 

таблично и  графично, както следва: 

„ Кандидатствали ли сте с проект пред „МИГ Радомир-Земен“ или по други ОП и 

имате ли намерение да кандидатствате?“ 

ДА  11 

НЕ съм кандидатствал/а 12 

Имам намерение и ще кандидатствам 14 

Нямам намерение 6 

Друго, моля обяснете 17 

30

19
7

9

12

9

14

а. b. c. d. e. f. g,
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На въпроса „ Кандидатствали ли сте с проект пред „МИГ-Радомир-Земен“ или по 

други ОП и имате ли намерение да кандидатствате?“ 5 са отговорили, че имат одобрени 

проекти от МИГ с, 8 са дали отрицателен отговор на въпроса, без допълнително пояснение, 

10 анкетирани не  са решили дали въобще ще кандидатстват,  9 са дали отговор, че нямат 

намерение да кандидатстват с проект и най-голям дял са анкетираните – 28 човека са 

отговорили с  „Друго“ от които 2 от тях  имат намерение да кандидатстват отново с проект, 

18 не са кандидатствали поради различни причини, имат необходимост, знаят за 

възможностите да се кандидатства с проект, но нямат средства да го реализират, 8 са 

отговорили, 

че са чували 

за МИГ 

„Радомир – 

Земен“ но не 

са запознати с 

мерките от 

СВОМР, 

защото не 

управляват 

собствен 

бизнес. 

Част от анкетираните, са дали обяснения какви са причините, да не се кандидатства с 

проекти пред и те са: 

• Липсата на  финансов ресурс да реализират проекта и многото 

документи, които се изискват при кандидатстване;  

• Липсата на специалисти за работа с иновативното технологично 

оборудване; 

• При вземане на кредит за реализация на проекта – кандидатстването се 

обезсмисля, особено при 50% интензитет на подпомагане и евентуална 

редукция на бюджета по една или друга причина;  

• Голяма част от анкетираните изказват мнение, че от момента на 

кандидатстване до отчитането на проекта могат да минат 3 и повече 

години, което не е приемливо за въвеждането особено на иновативна 

техника в производствените процеси, т.к. за времето на оценяване и 

реализация на проекта тази техника ще е морално остаряла. Поради 

тази причина се предлага времетраенето за оценяване на проектните 

предложения да се намали не повече от 6 месеца.  

5

8

10

9

28

0 5 10 15 20 25 30

ДА 

НЕ съм кандидатствал/а

Не съм решил/а

Нямам намерение

Друго, моля посочете

ДА 
НЕ съм 

кандидатствал/а
Не съм решил/а

Нямам 
намерение

Друго, моля 
посочете

Бр. 5 8 10 9 28
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Въпрос № 9 „Имате ли въведени иновации предприятието/организацията в 

която работите?“ 

Резултатите от въпроса „Имате ли въведени иновации 

предприятието/организацията в която работите?“  са изведени таблично и  графично, 

както следва: 

 

 
   

На въпроса „Имате ли въведени иновации в предприятието/организацията в която 

работите?“  8 са отговорили, че имат въведени иновации, и са се запознали от мерките на 

МИГ-а за иновациите, по които се присъждат точки при ранкирането на проектите, 12 са 

дали отрицателен отговор на въпроса, без допълнително пояснение имат ли намерение да 

въвеждат иновации, 14 са отговорили че нямат въведени иновации, но имат намерение да 

въведат с уточнението към технологични и продуктови иновации и преобладаващ е 

отговорът „Друго“ от които 10 имат необходимост да въведат иновации, но нямат средства, 

а процедурите за финансиране на проекти са доста продължителни и иновативното 

0 5 10 15 20 25 30

ДА

НЕ

Необходимо е и ще въведа

Не е необходимо

Друго

Имате ли въведени иновации във Вашето 
предприятие/организация?

Имате ли въведени иновации в предприятието/организацията в която 

работите?“  
Бр. 

ДА 8 

НЕ 12 

Необходимо е и ще бъдат въведени 14 

Не е необходимо 6 

Друго, моля посочете 20 
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оборудване морално остарява за времето на оценка на проекта., а 10 човека са дали 

отговори, че не разпознават различните видове иновации свързват въвеждането на 

иновации със съвместна работа с научни колективи. Болшинството от тях дават отговор че 

без външно финансиране не биха могли да въведат иновации в предприятията си. Само 6 от 

анкетираните са дали отговор, че не им е необходимо въвеждане на иновации, без да дадат 

допълнително обяснение по въпроса.  
 

 

ИЗВОДИ 

  

  От направените проучвания и анализи на този въпрос, може да се направи изводът, 

че голяма част от анкетираните са запознати, а някои от тях са въвели иновации в 

предприятията/организациите си. 

ЗП виждат необходимост от въвеждане на иновации, но считат, че цените на 

технологиите са твърде високи, особено за малките ферми и стопанства, което прави 

инвестицията нерентабилна, а сред малките стопанства съществува недоверие към тях и 

липса на информираност. Цифровизацията на процеси в земеделието изостава, т.к. 

правилата относно използването и обмен на цифрови данни все още са рискови и неясни.   

Бизнесът е с ясна ориентация, че е необходимо въвеждането на технологични, 

продуктови и/или организационни иновации в предприятията, като виждат ползата от всяка 

една от тях и голяма част със собствени средства финансират закупуването на иновативно 

технологично оборудване. Всеобщо е мнението, че въвеждането на продуктова иновация е 

рисково, тъй като не може ясно да се прецени потребителското търсене на иновативния 

продукт заради факта, че качествата му по сравнение с по-високата стойност трудно ще се 

оценят от масовия потребител. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ:  

1. С оглед на установената липса на познания относно иновация, видове иновации и 

иновационен подход сред анкетираните, се препоръча на МИГ да планира тематични 

обучения, свързани с разясняване на видовете иновации сред заинтересованите 

страни и мерките по които могат да кандидатстват по СВОМР; 

2. Препоръча се на МИГ при изготвяне на методиката за оценка на проектните 

предложения да се въведат по-голям брой критерии, с по-прецизна оценка на 

икономическите показатели на проекта за да се прецени по-добре рентабилността на 

инвестицията и рисковете, които могат да възникнат при финансирането на проекта. 

 

 

Въпрос № 10 „Смятате ли, че публичната инфраструктура оказва влияние 

върху икономическото развитие  на територията на „МИГ-Радомир-Земен“?“ 
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Резултатите от въпроса  „Смятате ли, че публичната инфраструктура оказва 

влияние върху икономическото развитие  на територията на „МИГ-Радомир-

Земен“?“ са изведени таблично и  графично както следва: 

 

 

На въпроса „Смятате 

ли, че публичната 

инфраструктура оказва 

влияние върху 

икономическото развитие  на 

територията на „МИГ-

Радомир-Земен“?“ 

59 еднозначно са отговорили 

с „ДА“ – общинската 

инфраструктура е от голяма 

значение за икономическото 

развитието на територията 

на „МИГ-Радомир-Земен“, 

като 32 от тях са дали 

допълнително пояснение, че 

общинската инфраструктура 

влияе не само на развитието 

на икономиката, но и върху култура, образование и други сфери от развитието на 

територията., и само 1 е отговорил че с „ДА-малко“. 
 

ИЗВОДИ:  

От единодушно изказаното мнение става ясно, че хората са осъзнали 

необходимостта от изграждането на добра инфраструктура, което е гаранция за създаването 

на добър микроклимат и среда за развитие на успешен бизнес и връщане на младите хора 

на територията на МИГ-а. 

ПРЕПОРЪКИ: 

Смятате ли, че публичната инфраструктура оказва влияние върху икономическото развитие  на 

територията на „МИГ Радомир-Земен“? 

ДА -голяма 59 

ДА-малко 1 

Не оказва влияние 0 

Нямам мнение 0 

Друго, моля посочете 32 

0 20 40 60 80

ДА -голяма

ДА-малко

Не оказва влияние

Нямам мнение

Друго, моля посочете

ДА -голямаДА-малко
Не оказва 
влияние

Нямам 
мнение

Друго, моля 
посочете

Бр. 59 1 0 0 32

Бр.



 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0890 421020; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

73 
 

Определено местната общност, категорично изразяват нуждата и потребността от 

допълнително изграждане на публична инфраструктура, което налагат и в по-голяма степен 

пренасочването на допълнителен финансов ресурс.   

Ефекта ще бъде много голям за местната общност, ако голяма част от 

допълнителните финансови средствата бъдат пренасочени за подобряване на публичната 

инфраструктурата и промяна на облика на населените места, което от своя страна ще 

създаде благоприятни условия за развитие на малкия и средния бизнес на територията и 

задържане на младите и образовани хора в малките общини.   

  
 

Въпрос № 11 „Какви според вас проблеми и трудности имат „МИГ-Радомир – 

Земен“  и кандидатстващите бенефициенти при изпълнението на СВОМР?“ 

  

Резултатите от въпроса „Какви според вас проблеми и трудности имат „МИГ-

Радомир-Земен“  и кандидатстващите бенефициенти при изпълнението на СВОМР?“  

са изведени таблично и  графично както следва: 

 

Какви според вас, са проблемите и трудностите имат „МИГ-Радомир-Земен“  и 

кандидатстващите бенефициенти при изпълнението на СВОМР? 

1. Бюрокрация и постоянни законодателни промени 9 

2. Дълго период от подаване на проекта до подписване на договор 

за БФП 

32 

3. Сложни процедури при разработване и отчитане на проекта  37 

4. Липса на капацитет на бенефициентите сами да разработват и 

управляват проектите си поради сложността за попълване на 

документите; 

18 

5. Недостатъчно проекти и бенефициенти заради липсата на 

средства за реализиране и съфинансиране на проекта; 

32 

6. Недостатъчен  капацитет на екипа на МИГ  0 

7. Друго - уточнете 28 
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Анкетираните са дали повече от един 

отговор на въпроса „Какви според вас, са 

проблемите и трудностите имат „МИГ-

Радомир-Земен“ и кандидатстващите 

бенефициенти при изпълнението на 

СВОМР?“. Най-големите спънки пред 

бенефициентите са сложните процедури за 

кандидатстване – 37 анкетирани са посочили 

тази причина, други 32 човека са посочили 

дългия период за оценяване на проектите и 

недостатъчния брой кандидати, поради липса 

на финансов ресурс за съфинансиране на 

проектите. Липсата на капацитет в  

бенефициентите е причината посочена от 18 

анкетирани, а според 9 анкетирани 

бюрокрацията и честите законодателни промени също влияят негативно при 

изпълнението на СВОМР.  Показателен за оценката на работата на екипа на МИГ е 

фактът, че нито един от анкетираните не е посочил, че липсва капацитет на екипа на 

„МИГ-Радомир-Земен“. По степента на изпълнение на СВОМР също може да се 

каже, че екипа на МИГ работи добре и ползотворно, при което стратегията е с висок 

процент на договорираните средства за БФП. 

 

 

 

                                         ПРОБЛЕМИ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

 

ПРОБЛЕМИ 

Въз основа на осъщественото изследване могат да се изведат няколко 

ключови проблема,  при изпълнението на Стратегията на „МИГ-Радомир-

Земен“:  

1. Нормативната и административната уредба е подложена на постоянни 

промени и е прекалено сложна, което влияе негативно върху активността 

на бенефициентите. 
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2. Сложните процедури за кандидатстване и отчитане на проектите;  

3. Дългия период за оценяване на проектите, към момента води до 

невъзможност от изпълнението на проектите, поради висок ръст на 

инфлация. Намаляване и липса на времеви ресурс поради постоянните 

забавяния в одобрителните и оценителните процедури в различните етапи 

по прилагането на подхода. Забавянията в някои случаи са повече от 

година, особено при плащанията, следствие на което се поражда риск от 

неизпълнението на проектите, резултатите и целите стратегии.  

4. Липсата на капацитет у бенефициентите сами да определят мярката по 

която могат да кандидатстват, да проследяват кога ще бъде обявен прием, 

за да подготвят документите, отговарящи на специфичните изисквания на 

мярката; 

5. Част от анкетираните, са дали обяснения какви са причините, да не се 

кандидатства с проекти пред и те са: 

• Липсата на  финансов ресурс да реализират проекта и многото 

документи, които се изискват при кандидатстване;  

• При вземане на кредит за реализация на проекта - кандидатстването 

се обезсмисля, особено при 50% интензитет на подпомагане и 

евентуална редукция на бюджета по една или друга причина и 

забавянето при изплащане на подпомагането;  

• Изказва се мнение, че от момента на кандидатстване до отчитането 

на проекта могат да минат 3 и повече години, което не е приемливо 

за въвеждането особено на иновативна техника в производствените 

процеси, т.к. за времето на оценяване и реализация на проекта тази 

техника ще е морално остаряла. Поради тази причина се предлага 

времетраенето за оценяване на проектните предложения да се сведе 

до 6 месеца. 

• Не виждат логика от провеждане на процедури по ПМС 160, при 

положение, че в процедурата не се обявява марка и модел на 

избраната към момента на кандидатстване с проекта техника, която 

е именно тази техника от която кандидатът има нужда. Не са логични 

ограниченията и към момента на кандидатстване и при провеждане 
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на процедура по  ПМС 160 да не се публикуват всички техническите 

характеристики на избраната от кандидата машина,  марката и 

моделът, защото кандидатът има нужда да закупи конкретна марка и 

модел машина а не тази, която отговаря на някакви минимални 

технически характеристики, по-евтина е, но не притежава 

техническите характеристики, които отговарят на потребностите на 

кандидата.  

 

 

ИЗВОДИ 

При оценката са използвани предимно обективни фактори, които могат да се измерят, въз 

основа на които се направиха следните изводи за: 

➢ Качеството на самата Стратегия – тя отговаря на нуждите и потенциала на 

територията, обхваща всички заинтересовани страни, изпълнени са принципите на 

подхода ВОМР. Освен това е налице вътрешна съгласуваност на Стратегията – 

между целите, планираните действия и съответстващите им мерки, комбинацията 

от интервенции и очакваните крайни резултати и въздействия и външната 

съгласуваност – между различните инструменти, които се изпълняват 

едновременно в рамките на една и съща територия (мерки по другите програми, 

както и съответствие с общинските и регионални документи). Приложен е 

многосекторен и интегриран подход чрез въвеждане на трите стълба на 

устойчивото развитие – икономика, околна среда и социално развитие с 

равномерно разпределен и балансиран бюджет. 

➢ Най-важно за въздействието е изпълнението на Стратегията, която към момента е 

изпълнена  на 79,52%, а с предстоящото отварянето на приеми се очаква пълно 

усвояване средствата за БФП, предвидени в СВОМР. По отношение на 

изпълнението на заложените в нея индикатори, голяма част от тях са преизпълнени 

- брой нови работни места, брой обучени, брой върнати в образователната система 

деца, брой ползватели на социални услуги, население ползващо обновените по 

проекти, финансирани от СВОМР проекти населени места и др.,  а други 

показатели са близки до предвидените – брой проекти и подпомогнати стопанства 

и предприятия, брой създадени нови бизнеси или услуги, брой работни места и т.н. 

➢ Според представените данни, следва изводът, че превес за устойчивото развитие на 

територията на МИГ имат повишаването на конкурентоспособността на 
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земеделието, стимулирането на предприемачеството и бизнеса, развитието на 

туризма и цялостното подобряване на качеството на живот, а също че всички 

принципи са важни за успешното прилагане на СВОМР, че Стратегията за ВОМР 

напълно отразява потенциала и проблемите на района, както и интересите на 

цялата общност. В рамките на СВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“  е създадена 

добра процедурна база за прилагане и контрол на подхода ВОМР. 

➢ По анализираните данни за брой подадени проектни предложения, брой участвали 

в обучения, а също и по зададени въпроси в анкетното проучване може да се 

направят изводите, че: 

❖ Екипът на МИГ притежава необходимия капацитет, да се справи успешно с 

изпълнението на Стратегията до нейното окончателно отчитане; 

❖ Екипът на МИГ притежава необходимия авторитет и капацитет, да 

подпомогне разработването на Стратегията за новия програмен период, 

отчитайки получените препоръки, информацията при директната 

комуникация с потенциалните бенефициенти и хората от територията, а 

също и трудностите при изпълнението на настоящата Стратегия. 

❖ Населението от изследваната територия е осведомено за съществуването на 

„МИГ-Радомир-Земен“, разбира и осъзнава за възможностите, които дава 

МИГ за развитието на територията но все още мотивацията за ползване на 

тези възможности е силно разколебана от трудностите при кандидатстване и  

икономическите фактори като инфлация и липса на средства за 

реализирането на проектите.  

❖ Местната общност все още не осъзнава доколко е било балансирано 

участието и представителството на местното население в структурите за 

вземане на решения и управлението на МИГ, дали е спазена прозрачността 

на правилата и процедурите за подготовка и изпълнение на проектите. 

➢ Трудностите за МИГ са свързани основно с планиране на подкрепата и подбор на 

бенефициенти по мерките. Те са породени от разминаването между очакванията за 

възможни мерки за прилагане и допустимите такива и динамичната среда / особено 

за бизнеса/  поради която интересът към дадена мярка към момента на 

кандидатстване може силно да се промени към момента на обявяване на прием. 

Динамиката на интересите на преките бенефициенти също е зависима от външни 

фактори какъвто е Ковид 19, инфлация, фалит на фирми и други. Все още не може 

да се направи пълен анализ на трудностите при изпълнение, тъй като част от 

проектите, независимо че са одобрени и класирани от КППП, все още не  са с 
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подписани договори за БФП, има и проекти, които са на етап – изпълнение. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ 

Препоръчва се усилена работа и да продължат с темповете, професионализма с 

който и до момента екипа на МИГ работи за пълното усвояване на средствата от 

изпълняваната СВОМР, паралелно с работа с местната общност за идентифициране на 

потенциалните кандидати, техните проблеми  в областите по интереси – бизнеса, 

земеделие, услуги, инфраструктура, образование,  култура, туризъм, техните финансови 

възможности и  намерения да решат проблемите си с помощта на финансиране от СВОМР 

през новия програмен период. Препоръча се създаване на система  „обратна връзка“, чрез 

която екипът на МИГ периодично да напомня на потенциалните бенефициенти от 

територията, за предстоящи приеми по мерките, по които биха могли да кандидатстват, с 

изискване на информация за намеренията им. По този начин екипът на МИГ ще си осигури 

по-голяма гъвкавост и по-бърза реакция на трудностите по усвояване на средствата по 

дадена мярка от СВОМР. 

 

Препоръчва се да се разработват „собствени“ мерки, които са за решаване на 

специфични проблеми от територията на действие на „МИГ-Радомир-Земен“, които да са с 

разработени правила, съответстващи на спецификата на проблема, при опростени 

процедури за разработване на проектите.  

 

В рамките на СВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“  е създадена добра процедурна база 

за прилагане и контрол на подхода ВОМР. МИГ осъществяват връзката между населението 

на изследваната територия, местната власт и управляващия орган на финансирането по 

ПРСР. Локализирането на проблемите и търсенето на различни форми за тяхното решаване 

от хора, познаващи дадената среда, осигуряват по-адекватен отговор на проблемите им и 

носят по-устойчиви резултати, което е и основната идея на подхода ЛИДЕР. За решаването 

на всички проблеми са необходими дискусии и диалог между институциите и местните 

общности, в каквато посока се препоръчва да се работи и за напред екипа на МИГ не само 

при изпълнение на настоящата Стратегия, но и за изпълнението на Стратегията за новия 

програмен период, чрез организиране на срещи, дискусии и други форми на комуникация 

между населението, местната власт и представители от УО.  
 

МИГ има капацитета и е препоръчително да  изгражда и неформални мрежи, чрез 

които да повишава капацитета на работа на самото местно партньорство. Участието на МИГ 

в различни събития на администрацията, мрежите и по-широк кръг от инициативи на 

национално и европейско ниво е свързано с повишаването на обмена на информация. По 
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същия модел  могат да се изградят местни сътрудничества между групи по интереси, а също 

и мрежа  между отделните сектори – бизнес, земеделие, образование, култура, 

неправителствен сектор и др.  

Чрез създаването на подобни връзки и мрежи могат да бъдат подпомагани проекти, 

които работят с голям кръг заинтересовани страни, като по този начин МИГ става активен 

участник в живота на местната общност и извън ангажиментите си по конкретното 

изпълнение на Стратегията.  

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ЛИДЕР е подход за целенасочено разходване на средства чрез реализирането на 

различни проекти, включени в обща стратегия, изготвена и съгласувана от местната 

общност, която отговаря на проблемите и възможностите на района и прилежащото му 

население. Подход, който със сравнително малки инвестиции оказва значително влияние 

върху живота. 

Прилагането на ЛИДЕР играе важна роля в преобразяването на районите и 

адаптирането им към новия технологичен свят. ЛИДЕР не само подпомага различни 

дейности, той се стреми да обучи населението как само, въз основа на местните ресурси да 

постигне едно устойчиво развитие, една самостоятелност и автономност. ЛИДЕР насърчава 

предприемачеството, иновациите, модерното земеделие, туризма устойчивото развитие на 

селските райони, защото това е пътят, по който селските райони могат да се преобразят в 

привлекателни места за живеене. Пълният потенциал на подхода ЛИДЕР все още не е 

постигнат в България. Интервенциите, извършени от МИГ, са твърде слаби за цялостното 

преобразяване облика на селските райони, независимо от положителното им въздействие за 

развитието на териториите. 

Подходът ЛИДЕР ще продължи да заема значимо място в развитието на селските 

райони и малките населени места в България и целия ЕС, поради което неговото развитие 

ще е обект и на бъдещи научни изследвания. 

Прилагането на подхода ВОМР в България през следващия програмен период 2021- 

2027 г. се очаква да бъде оптимизирано чрез избор на водещ фонд (това се очаква да бъде 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони), като по този начин се 

хармонизира управлението и се уеднаквят процедурите. Това се очаква да улесни както 

МИГ, така и администрацията. 
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