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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Целта на настоящия доклад е да представи предварително проучване на съвременни методи 

и подходи за промотиране на местните идентичности, прилагани успешно в други региони на 

Европа с цел възможното им адаптиране и внедряване за целите на бъдещия проект за 

сътрудничество от сдружение „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”. 

Докладът показва на аудиторията възможни начини за подход към проекти за промотиране на 

местни продукти и услуги чрез СВОМР. 

Доклада се изпълнява  в изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., 

проект  „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на 

местните идентичности, продукти и забележителности“ по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

Настоящият документ е изготвен през месец Април-Май 2019 г., в резултат на интензивни 

дейности и обсъждания със заинтересовани страни. Докладът се състои от три отделни 

логически взаимосвързани части: 

Част I: Общи данни, в които са представени местните идентичности, продукти и 

забележителности.  

Местните продукти и природното наследство на територията на МИГ Сандански предлага 

голям потенциал за икономически растеж. За да се използва този потенциал са необходими 

инвестиции, с помощта на които да се промотират местни продукти и услуги. На практика в 

последните 10-15 години бизнес, общини и държавна администрация хвърлиха колосални суми 

и усилия да изграждат и рекламират туристически комплекси, концепции и атракции, които са 

изначално обречени на неуспех поради простата причина, че са безотговорни към природата и 

местните общности, икономически неефективни и неустойчиви, бутафорни и евтини. 

Необходима е подкрепа за стимулиране на развитието в областта на туризма и 

винопроизводството, да се насърчи  междубраншовия диалог и да се повиши информираността 

на обществото по отношение значимостта на многообразието, за да може да се използва от 

сегашните и бъдещите поколения. 

Необходимо е подкрепата да се насочи към мерки, които ще предоставят на посетителите на 

региона по голяма информираност по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат 
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на територията на  МИГ Сандански във сферата на винопроизводството и туризма, както 

физически, така и дигитално. 

 

Част II: Предпроектна оценка, вкючваща анализи, насоки и заключения.  

В нея са изложени основните стъпки, които следва да бъдат предприети при извършването 

на оценка на осъществимостта/предпроектна оценка на маркетингова стратегия за промотиране 

на местни продукти и услуги.  

 

Част III: Добри практики, в сферата на промотиране на местните идентичности, прилагани 

успешно в други страни от ЕС.  

Независимо от факта, че ЕС като цяло представлява просперираща икономическа общност, 

налице са различия в състоянието и развитието на над 250-те региона в съюза. Именно 

премахването на тези несъответствия и предоставянето на гражданите на ЕС на равни 

възможности за достъп до качествено образование и обучение, за получаване на подходяща 

работа, за екологично чиста околна среда, за осигуряване на благоприятна бизнес-среда е 

основната цел на регионалната политика. Основната идея на Европейския съюз е мирно 

сътрудничество между различните народи и нации. Държавите членки определиха общи 

задължения и цели в Договора от Лисабон. Една от основните цели на ЕС е да насърчава 

икономическото, социалното и териториалното единство, както и солидарността между 

различните му региони. Тази цел следва да бъде преследвана с европейската политика на 

сътрудничество и сближаване, която създава уникален инвестиционен инструмент за всички 

региони.   

 

Екипът би искал да изкаже своята признателност за активното участие на 

представителите на МИГ Сандански, както и да изрази специални благодарности към 

множеството местни производители и частни лица, които предоставиха ценни разяснения за 

местната обстановка и решения за наблюдаваните проблеми. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА 

 

Изследването е проведено в рамките на изпълнение на Административен договор № РД50-

15/20.02.2019 г., проект  „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за 

промотиране на местните идентичности, продукти и забележителности“ по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. Целта на проучването е МИГ - Сандански – да се запознаят и изведат добрите 

практики от успешни проекти реализирани на територията на ЕС. Обект на проучването са теми  

в областта на: 

 идентифициране на добри практики на партньорство в областта на планирането и 

реализирането туристически услуги, винопроизводство и винентуризъм; 

 да се извърши анализ и оценка на различни практики, които могат да демонстрират 

включеност на неправителствения сектор в планирането на политиките за маркетинг и 

промотиране на местните идентичности, продукти и забележителности. 

Добрите практики могат да бъдат примерни инициативи, методи, дейности, проекти и т.н., с 

положително въздействие върху живота на населението на територията на МИГ Сандански. 

Осъществяването на проучването преминава през няколко етапа, съобразени с поставената 

цел и зададения обхват. 

Методологическата работа по проекта е реализирана на три основни етапа (кабинетен 

анализ, социологическо проучване и анализ на резултатите): 

В рамките на Първия етап по метода на кабинетното проучване (Desk research) бяха 

проучени редица документи и източници на местно, регионално и национално ниво, в т.ч.: 

 общински, регионални и национални планове за развитие; 

 стратегически документи в туристическия сектор; 

 документи от минали проекти, реализирани в региона; 

 статистически документи; 

 уеб-сайтове (туристически, екологични и др.); 

На тази основа беше генерирана първоначална информация относно ресурсите (природни, 

културно-исторически и икономически), моментното състояние на туризма, 

винопроизводството и заинтересованите лица в региона. 
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Доколкото маркетинг и промотиране са динамични понятия в теорията и практиката, по 

време на кабинетното проучване бяха обхванати и международни, и национални източници в 

тази област с цел да се уточни приложна за проучването дефиниция за маркетинг и 

промотиране и да се конкретизират характеристиките и обхватът (като видове продукти и 

дейности) на тези понятия. 

Едновременно с това беше събрана и информация за актуалните тенденции в развитието на 

маркетинга (промотирането), както и примери за добри практики в развитието и при 

предлагането на отделни продукти и услуги. 

 

Социологическо проучване. 

Вторият основен етап от проучването се изрази в теренно проучване, което имаше за цел да 

провери достоверността и да актуализира събраната информация в рамките на кабинетното 

проучване. В допълнение, чрез посещения на основните туристически атракции и 

производители, и срещи/интервюта с местни заинтересовани лица беше генерирана 

допълнителна информация относно състоянието на ресурсите, продуктовото предлагане и 

икономическата активност (вкл. проекти, инвестиционни намерения и др.) в региона. 

 

Анализ и обобщение на получените резултати от социологическото проучване и 

кабинетния анализ. 

Финалният трети етап чрез различни методи на анализ беше посветен на оценката на 

потенциала на региона да се оформи като дестинация за приключенски туризъм, при което бяха 

отчетени различни аспекти, в т.ч. 

 Качество и състояние на ресурсите; 

 Потенциал за свързване с други ресурси и/или принадлежност към по-мащабен продукт 

 Пазарен потенциал (интерес към региона и/или конкретен продукт) 

 и др. 

На база експертната оценка в последствие са дефинирани приоритетни продукти и проекти 

за региона, идентифицирани са ключови слабости и предизвикателства и са генерирани 

предложения за мерки за тяхното преодоляване. 
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Част I: Общи данни 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КАБИНЕТНИЯ АНАЛИЗ 

 

Информацията по темата на проектното проучване не е обобщена на едно място, което 

усложнява нейното проследяване и систематизиране. Допълнително внимание беше отделено и 

на търсенето на допълнителни източници и проверка на актуалността на информацията. 

В други случаи, например по отношение на актуални проучвания на търсенето на местно и 

национално ниво, информацията е твърде разпръсната, което наложи анализът да се базира на 

по-генерални показатели. 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ е 

учредено през 2011 г. в следствие на информационни и публични дейности по проект 

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна 

инициативна група на територията на община Сандански“, по мярка 431-2 от ПРСР 2007-2013 г.  

За предходния програмен период 2007 – 2013 г., МИГ Сандански ефективно изпълни 

стратегия чрез прилагане на подхода ЛИДЕР като инструмент за децентрализирано управление 

и интегрирано местно развитие в селските райони. Бяха изпълнени 37 проекта в 11 населени 

места от територията на МИГ Сандански. 

Новата СВОМР за периода 2014-2020 г. на МИГ Сандански, налага подобряване на 

координацията и обвързването на различни политики и национални стратегии, включително на 

политиката и стратегията за балансирано и устойчиво регионално развитие, с цел постигане на 

интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж, който да отговори на 

съвременните глобални предизвикателства пред развитието на региона. Стратегията свързва 

интелигентния растеж с въвеждане на нови технологии и иновации, както и с добре образовани 

и конкурентоспособни човешки ресурси на пазара на труда. 

Визията и целите МИГ-Сандански са формулирани в контекста на следните основополагащи 

и целеполагащи постановки: 

• превръщане на района в по-атрактивно място за живеене и работа чрез подобряване на 

транспортната свързаност, повишаване на трудовата заетост, нивото и качеството на 

образованието, на услугите и съхраняване на природното им равновесие и културната им 

идентичност; 

• съчетаване на икономическите цели в развитието, с опазването на качествата на околната 

среда; 
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• свързването на екологичните, ландшафтните и културните ценности на регионите и 

разглеждането им като добавена стойност на развитието; 

• изясняване на степента на уязвимост на региона пред предизвикателствата на 

глобализацията, демографските промени, климатичните промени, енергийната зависимост;  

• насърчаване и подкрепа за развитие на икономика на знанието и иновациите; 

• използване на трансграничното, транснационално и междурегионално сътрудничество 

като влиятелен инструмент за решаване на регионални и местни проблеми с широк спектър – от 

въпроси на ежедневното пътуване до опазване и подобряване на околната среда. 

За прилагане на СВОМР на МИГ Сандански са извършените анализи на територията и на 

база идентифицираните силни и слаби страни, възможности и заплахи, на изводите за 

тенденциите на развитие и на потенциала на територията, основната цел, която си поставя 

Стратегията е: 

Устойчив растеж и европейско развитие на територията на базата на подкрепа за 

конкурентоспособността на селското стопанство, увеличаване на заетостта и разнообразяване 

на дейностите в туристическия сектор, подкрепа за услугите и преработващата промишленост и 

опазване на околната среда. Тя трябва да се постигне чрез: 

 Техническа модернизация и повишаване на конкурентоспособността на земеделския 

сектор и предприятията от преработвателната промишленост (вкл. винопроизводство и 

производство на мед) и обвързването им с туристическия сектор; 

 Подобряване качеството на живот и развитие на алтернативни форми на туризъм; 

 Повишаване на икономическата активност и опазване на околната среда. 

 

1. Общи данни за МИГ Сандански 

Територията на МИГ Сандански се намира в Югозападна България, Благоевградска област и 

съвпада изцяло с територията на Община Сандански, която заема 998,4 км2 и покрива части от 

планините Пирин, Славянка, Огражден Малешевска и Санданско-Петричкото поле както и част 

от уникалния биорезерват Кожух планина. Според разпоредбите и териториалното разделение 

на Закона за регионалното развитие тя е включена в Югозападен район за планиране. Този 

район за планиране се състои от областите София, Софийска, Кюстендил, Благоевград и 

Перник. От своя страна област Благоевград включва 280 населени места разпределени на 

териториален принцип в 14 общини - Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, 
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Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда. 

Община Сандански включва 54 населени места и на юг граничи с гръцките общини Ангистро и 

Ахлодохорион от област Серес и голямата община Като Неврокопи от област Драма. 

В структурата на община Сандански като административно - териториална единица влизат 

общо 54 населени места - два града и 52 села. 66 % от населението живее в градовете, а 34% в 

селата.  
Демографската структура на населението е подчинена на установилите се през последните 

години общи тенденции за страната - намаляване на броя на населението, ниска раждаемост, 

намаляване броя на сключените бракове и отрицателен естествен прираст. 

 

Таблица: Население на община Сандански за периода 2015-2018 г. 

Община Сандански 

Общо В градовете В селата 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2015  година                                                                                          (брой) 

          

38,609  

          

18,777  

          

19,832  

          

25,487  

          

12,279  

          

13,208  

          

13,122  

            

6,498  

            

6,624  

2016  година                                                                                          (брой) 

          

38,153  

          

18,528  

          

19,625  

          

25,253  

          

12,132  

          

13,121  

          

12,900  

            

6,396  

            

6,504  

2017  година                                                                                          (брой) 

          

37,763  

          

18,287  

          

19,476  

          

25,157  

          

12,040  

          

13,117  

          

12,606  

            

6,247  

            

6,359  

2018  година                                                                                          (брой) 

          

37,400  

          

18,074  

          

19,326  

          

25,091  

          

11,963  

          

13,128  

          

12,309  

            

6,111  

            

6,198  

*Данни: https://infostat.nsi.bg 

 

 

2. Общи данни, в които са представени културно-исторически и природни дадености. 

Благоприятните природни дадености на региона съчетани с богатството от минерални 

извори с различна термалност (в района на община Сандански има над 80 извора с температура 
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42-81 градуса по Целзий), ниска минерализация, богат химически състав, лекуващи множество 

заболявания и даващи възможност за къпане на открито през цялата година, превръщат мястото 

удобно за заселване на човека по тези места още в дълбока древност.  
Сандански е популярен балнео и СПА център. Има изградени голям брой хотели, семейни и 

големи хотелски комплекси с обща леглова база около 4000 места. В града функционира 

голям санаториум – Специализираната болница за рехабилитация, който имат изключително 

висока посещаемост през цялата година 

На територията на община Сандански се намира един от най-старите центрове на Балканите 

още от времето на Троянската война. 

Историческите легенди разказват, че 

храбрият вожд – предводител на най-

голямото робско въстание в Римската 

империя - Спартак, е роден и израснал 

в тези земи. През цялата година хиляди 

туристи посещават античния град 

Хераклея Синтика, съществувал повече 

от хилядолетие. 

Мелнишките пирамиди спират дъха 

на гостите, прииждащи в региона. 

Маршрутът на туристите задължително 

преминава през Мелник. Гостите на 

града-приказка не спират да се удивяват от 

вдъхновението на природата, създала тези единствени по рода си причудливи пясъчни форми. 

Мелник е най-малкият град в България и притегателен център за туристи. Привлекателен е 

със старинните си къщи, легендарната си история, прекрасната природа и хубавото червено 

вино. Градът е обявен за културно-исторически резерват. 

Чудесата на региона впечатляват и с уникалния македонски фолклор, съхранил изконната 

българска добродетел – гостоприемството, което ще накара всеки да се почувства добре дошъл 

във всеки сезон и празник. 

Този район на България от векове е прочут с направата на хубави червени вина. Тук е и 

родното място на прочутата мелнишка лоза. Както топлият климат, благодатната почва и 



 “Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

   

   

  

  

 
 

Поучване и анализ в изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., проект  

„Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните 

идентичности, продукти и забележителности“ 

11 

 

11 

 

интензивното слънце са необходими предпоставки за плодородие, така и любовта на винарите е 

задължително условие за създаване на уникално и запомнящо се вино. 

Територията на МИГ Сандански се намира в Югозападна България, Благоевградска област и 

съвпада изцяло с територията на Община Сандански, която заема 998,4 км2 и покрива части от 

планините Пирин, Славянка, Огражден Малешевска и Санданско-Петричкото поле както и част 

от уникалния биорезерват Кожух планина. Според разпоредбите и териториалното разделение 

на Закона за регионалното развитие тя е включена в Югозападен район за планиране. Този 

район за планиране се състои от областите София, Софийска, Кюстендил, Благоевград и 

Перник. От своя страна област Благоевград включва 280 населени места разпределени на 

териториален принцип в 14 общини - Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, 

Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда. 

Община Сандански включва 54 населени места и на юг граничи с гръцките общини Ангистро и 

Ахлодохорион от област Серес и голямата община Като Неврокопи от област Драма. 

В структурата на община Сандански като административно - териториална единица влизат 

общо 54 населени места - два града и 52 села. 66 % от населението живее в градовете, а 34% в 

селата.  
На територията на МИГ Сандански интензивно се развиват туризмът и лозарството, както и 

текстилната промишленост. Застъпен е спа туризмът, поради минералните извори и изградените 

нови и модерни СПА-Центрове. Поради благоприятния климат и местоположение, в община 

Сандански е застъпено и оранжерийното земеделие и зеленчукопроизводство. Развито е още 

овощарството. През последните години силно се развива туризма. Североизточната част на 

общината попада в Националния парк Пирин. Тук има идеални условия за развитие на 

планинския туризъм. Функционират 4 планински хижи – Яне Сандански, Каменица (Беговица), 

Пирин и Малина и курортния комплекс Попина лъка. 

 

 

 

2.1. Местни културно-исторически забележителности и събития. 

 

Това са обекти, свързани с т.нар. религиозен туризъм, част от културно-познавателия 

туристически продукт. В последните години се наблюдава нарастване на този сегмент от 

туризма, като пътуванията са се увеличили над 3 пъти в сравнение с началото на века - от 4,4 
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млн. до 14,7 млн. души в световен мащаб. Ватикана например, удвоява посетителите си почти 

всяка година, същото важи и за религиозните обекти в Йерусалим. Трябва да се отбележи обаче, 

че религиозният туризъм в настоящето е вид културен туризъм с познавателна цел, а не толкова 

свързан с практикуването на религиозни ритуали или поклонничество. Това е все още 

неразработен пазарен сектор у нас, въпреки данните за нараснал брой пътувания с подобна цел. 

В някои райони на страната се правят опити за съставяне на културни маршрути (например 

Софийската Света гора), но те имат предимно пожелателен характер и не са обект на 

самостоятелно туристическо предлагане. 

Община Сандански се намира в Югозападна България в близост до гр. Мелник , гр. Симитли 

и гр. Петрич. Град Сандански има уникално амфитеатрално разположение, в живописната 

Санданско-Петричка котловина, в самото подножие на магнетичната Пирин планина по 

долното течение на река Санданска Бистрица. Още преди 2500 години минералните извори на 

града са привлекли тракийското племе меди, които са изградили на това място селището си. 

След време градът попада под римска власт, и бива благоустроен. Римляните изграждат 

обществени сгради и терми, играещи ролята на хотели в Сандански. Вековете след това на 

мястото на Сандански са се заселили славяни, които дават името Свети Врач на града. 

Територията на община Сандански се отличава с голяма концентрация на религиозни обекти 

- църкви и манастири. Само в Мелник в миналото те са били над 70. Те са паметник на 

изкуството, изразяващ развитието на уникалната художествена школа, известна като Мелнишко 

художествено средище, възникнала през Средновековието и просъществувала до началото на 20 

век. Едни от най-ярките й проявления се съхраняват в Роженския манастир - паметник на 

културата с национално значение. Църкви с историческо и архитектурно значение има в селата 

Виногради, Горно Спанчево, Бельово, Голешово, Ковачево, Враня, Хърсово, Хотово, 

Белевехчево, Бождово, Малки Цалим (легенди разказват, че край селото в една пещера е живял 

като отшелник Свети Иван Рилски), Пиперица и Златолист, в чиято черква е живяла монахинята 

Преподобна Стойна. Най-голям религиозен обект за общината обаче е Роженският манастир - 

уникална забележителност за туристи и поклонници. 

Сред най-известните и важни по значимост културно-исторически забележителности и 

събития са: 
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Градски парк „Свети врач” 

Площта на парка е 344 декара. В него са засадени над 160 растителни вида, между които 

вековни чинари, обявени за природни 

забележителности. Срещат се 

растителни видове от Далчения 

изток – еукомия, софора, 

лагерстремия, сакура, 

криптомерия, магнолия, гинко; от 

Америка – гимнокладус, 

ликвидамбар, секвоя, 

декоративни кленове; от 

Средиземноморието – кипарис, 

кедър, нар, зокум, корков дъб, 

лавровишня, латексово дърво, 

албиция, пиния, лаврово дърво, 

смокиня. Около водните площи и 

скалните кътове са засадени 

вечнозелени храсти. 

В парка са изградени изкуствено езеро, в което се срещат патици и лебеди, множество 

детски кътове, водно колело с диаметър 3,40м, множество чешми и фонтани. Фонтанът "Момче 

с рибка" е изграден през 1940г. През 1956г е открит плувен комплекс. Над река Санданска 

Бистрица са построени два въжени моста, които през нощта са осветени, първият от тях е 

изграден през 1959г. През 1961г е направен "Пиринеума" – макет на Пирин. На територията на 

парка се намира стадион "Спартак", на който играе футболен клуб "Вихрен", а през 1974г е 

построен летен театър, на който се провеждат концерти и фестивали – "Пирин фолк" и 

"Младостта на Балканите". 

 

 

 

Археологически музей 

Музеят е създаден през 1936 г. на основа богата колекция от местни артефакти, свързани с 

Античността. Официално е открит през 1970 г. като общинска културна институция в хода на 
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Четвъртата национална 

археологическа конференция, 

проведена в Благоевград. 

Музеят организира и 

провежда археологически 

проучвания на терена на 

античното селище, 

разположено под 

съвременния град Сандански. 

Притежава представителни 

колекции от надгробна 

мраморна пластика и антични мозайки. 

Открояващ се акцент на работата му е поддържането и експонирането на античния обект 

"Базиликата на епископ Йоан". Фондът му включва над 11000 движими културни ценности. 

Осъществява популяризаторска и научна дейност. Филиал на Музея в Сандански и Музеят в 

град Мелник. 

 

Раннохристиянски комплекс 

Раннохристиянският комплекс се намира 

непосредствено до сградата на 

Археологическия музей в гр.Сандански, 7 

мин . източно от центъра. Архитектурно -

строителен паметник на културата от 

античността с национално значение. 

Открит е през 1967 г. от професор 

Александра Милчева. Състои се от 

трикорабна базилика с нартекс и атрий от 

т.н.елински тип, стоа, антична улица от V-

VI в., експонирани на открито, открити са 

и великолепни подови мозайки, 

съхраняващи се във фонда на Археологическия 

музей. Базиликата е била изградена в средата на VI в. На запад от нея е открита част от 
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късноантична улица т.н. cardo maximus – главната улица на стария град. Заедно с помещенията 

на север от базиликата, които вероятно са служили за епископска резиденция, се образувал един 

общ комплекс. Той е бил част от раннохристиянския център на селището под днешния град 

Сандански. През периода IV – VI в. античният град е бил водещият стопански и културен 

център на областта и е изиграл важна роля за разпространението на християнството по нашите 

земи. 

 

Епископска базилика 

Епископската базилика е открита при 

спасителни археологически разкопки през 

1989 г. от директора на Археологическия 

музей на гр. Сандански Владимир Петков. 

Епископският комплекс с базилика се намира 

в центъра на днешния град Сандански.Попада 

в североизточната част на античния 

Партикополис, недалеч от крепостната стена, 

където има най-голяма концентрация на 

раннохристиянска култова архитектура. 

Източно от Епископската базилика е 

разположена Базиликата на епископ Йоан 

(върху чиито основи е изградена изложбената 

зала на Археологическия музей), а на 

югоизток – епископската резиденция с 

базилика. 

Епископският комплекс със своята грандиозна архитектура, включваща комплекс от 

помещения, и изключително богата художествена украса – каменно-декоративна пластика, 

стенна живопис и мозайки, е най-представителната сграда, доминираща в града през 

късноантичната епоха. Тези негови особености го нареждат сред най-големите и най-

интересните археологически обекти в Югозападна България. Комплексът е част от 

Археологическия музей в града. 
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Манастир „Св. св. Козма и Дамян” 

Санданският манастир „Св. св. Козма и Дамян“ е български манастир, подчинен на 

Неврокопската епархия на Българската православна църква. Манастирът е разположен в 

Смилово, на 2 km североизточно от Сандански (Свети Врач), на десния бряг на Бистрица, сред 

стари кестенови дървета. Според 

археологически проучвания в 

района, на мястото е имало 

раннохристиянски манастир от IV - 

VI век - около църквата има 

очертания на стари зидове и са 

открити късноантични 

архитектурни елементи, както и 

глинени тръби са водопровод. По 

това време градът, който заради 

минералните си извори в езическо 

време е център на култа към 

Асклепий, е епископско седалище.  

Съществуват непотвърдени 

сведения, че в манастира са се 

съхранявали мощите на светите Козма и Дамян, отнесени при кръстоносните походи първо в 

Белград, а след това във Венеция. В сборника на Яков Крайков „Различни потреби“, отпечатан в 

1572 година, в частта „Сказание и повест“ се дава кратка характеристика на различни светци и 

от кои места техните мощи са пренесени във Венеция. Манастирът вероятно е разрушен в XIV 

век при османското нашествие. 

Католиконът на манастира се изгражда в 1928 при архиерейския наместник Теофан Христов 

Кацаров от Стояково. В 1950 година храмът е измазан и е поставен таван. През 1998 г. с 

дарения на Никола Дамянов е издигната оградата. Впоследствие са изградени и манастирските 

порти и възстановени параклисите „Свети Димитър“ и „Света Петка“ са възстановени. В 

манастира има смятано за лековито аязмо Мирото. 
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Град Мелник 

Най-малкият град в България (208 души), Мелник, е скътан в южните склонове на Пирин, 

сред пясъчни пирамиди с причудливи форми. Намира се в община Сандански, област 

Благоевград, на 175 км южно от София и само на около 30 км от границата с Гърция. 

Намерените при археологическите разкопки находки от античността свидетелстват за 

многовековната му история. 

 Първите писмени сведения за 

крепостта Мелник се отнасят 

към началото на XI век. 

Първите заселници на 

територията  на съвременен 

Мелник са били траките и по-

точно тракийското племе Меди, 

от което произлизал 

легендарният бунтовник 

Спартак. Няколко века по-

късно на тази земя са живели 

римляни. Това доказва 

древноримски мост, който и до 

днес е запазен в град Мелник. 

Славяните, които впоследствие 

са населявали тази територия, са 

нарекли тяхното селище Мелник заради околните пясъчни пирамиди. Името идва от 

славянската дума „мел”, която означава бяла глина, креда. 

 През 1215 година Мелник се превръща в столица на независимо феодално княжество, 

управлявано от деспот Алексий Слав. Руините на неговата крепост са запазени и до днес близо 

до града. 

 През 1395 г. българските земи, както и Мелник, попадат под османска власт за цели 5 века. 

Мелник остава в пределите на Османската империя до 1912 г. 

 През XVIII в., в епохата на Българското възраждане, градът се изправя за нов живот. 

Мелник се превръща в цветущ, значителен по размери и население град, с голям пазар. 
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Местните търговци продавали стоката си в Будапеща, Виена, Генуа, Венеция. Мелник се 

прочул в цяла Европа и с хубавото си вино, с което се слави и днес. 

 От някогашния прочут град с население от 7-8 хил. жители, с около 1300 жилищни сгради, 

днес Мелник е най-малкият град на България. 

 

Турски конак - град Мелник 

Мелнишкият конак е османска 

постройка, конак, в град Мелник, 

България. Конакът е обявен в 2015 

година за паметник на културата 

като архитектурно-строителна и 

историческа недвижима културна 

ценност. Конакът е разположен в 

центъра на града, срещу градската 

библиотека. 

Според преданията конакът е 

построен в 1821 година. В сградата 

се помещава градската и 

околийската управа по време на 

османското владичество. След 

освобождението на Мелник в 1912 

година, конакът е превърнат в правителствено здание. Сградата на конака се ползва по-късно за 

училище, а след това става ученически пансион, след като до конака се построява отделна 

сграда за училището. 

След като конакът е изоставен и години наред се руши, в 2016 година е внесен проект по 

програма на Европейския съюз за реставрацията на сградата. В 2017 година се изготвя проект за 

превръщането на конака в музей. 

 

Роженски манастир 

Роженският манастир „Рождество Богородично“ е средновековен манастир, най-големият в 

Пиринска Македония, България. В миналото манастирът е бил стовропигиален, а днес е 
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подчинен на Неврокопската епархия на Българската православна църква. Манастирът е обявен в 

1973 година за паметник на културата с национално значение.  
Ранната история на 

манастира не е ясна. Голям 

пожар в края на XVII век 

поврежда манастирските 

сгради и вероятно 

унищожава манастирския 

архив. При разкопки в 

манастирския двор са 

намерени накити и монети от 

византийския император 

Михаил VIII Палеолог (1259 

– 1282).  
През XVI век Роженската 

обител преживява подем. Към 

средата на века се строят днешното южно манастирско крило и главната църква. В края на века 

са украсени със стенописи църквата и трапезарията. В началото на следващия XVII век е 

изписана южната фасада на главния храм, а през 1662 година е украсена със стенописи и 

новопостроената манастирска костница „Свети Йоан Кръстител“. След пожар през втората 

половина на XVII век манастирът изпада в тежко положение. 

Манастирът е възстановен в началото на XVIII век с финансовата помощ на богати българи 

от цялата страна. Реконструкцията започва през 1715 година, а църквата е изцяло завършена 

през 1732 година. 

 

Други значими забележителности. 

Архитектурното наследство на Сандански е от най – разнообразните в България като са 

описани и декларирани над 5 000 паметници на културата. На територията на МИГ Сандански 

могат да се посетят останки от древни селища, които се считат за паметник на културата от 

национално значение. Други по значими исторически обекти са: 

 Исторически музей - град Мелник; 

 Болярска къща - град Мелник; 
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 Кордопулова къща - град Мелник; 

 Св. Антоний - град Мелник; 

 и много други. 

 

Събития. 

В съвременното схващане за културно наследство, към него се включват и нематериалните 

обекти - традиции, фолклор, занаяти и ритуали и дори типичната кухня - всичко, което определя 

идентичността на местната общност. Нематериалното културно наследство може да е обект не 

само за културен, но и за селски туризъм - начин и стил на живот, традиции, фолклор, които се 

изучават „на място“. Като туристически ресурс са определени и различните събития и прояви - 

концерти, изложби,фестивали, събори. Те са важна част от културния живот на всяка община и 

ресурс за посещение на туристи. На територията на МИГ Сандански ежегодно се организират 

няколко събития с национално и международно значение. 

 

Международен фестивал "Пирин фолк" 

„Пирин фолк“ е фестивал за авторски песни на македонска фолклорна основа, който се 

провежда ежегодно през септември в град Сандански. След 2000 г., с вписването му в 

Културния календар на Министерството на културата на Република България, форумът все 

повече се развива и утвърждава като международен – място, където се срещат, съревновават и 

общуват творци от България, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Румъния.  

С включването на Българската национална телевизия и на други национални телевизии от 

съседни държави, по линия на международното 

сътрудничество, фестивалът действително се 

превръща в сцена за изява и сътрудничество 

между културите на Балканските страни – три 

от които са членки на Европейския съюз. 

От 2004 година фестивалът е с 

международен статут и се провежда под 

егидата на Министерството на културата, а 

конкурсната програма на Фестивала е 

разделена в 2 области: 
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 международен конкурс за изпълнителско изкуство и 

 конкурс за авторска македонска песен. 

От 2005 година заедно с традиционните награди на фестивала се връчва и новата специална 

награда за „Цялостен принос в развитието на българската музика“. 

 

 

Национален фолклорен фестивал "Сандански пее, заиграва, Пирина разлюлява" 

Национален фолклорен фестивал "Сандански пее, заиграва, Пирина разлюлява" се 

осъществява от СНЦ "Фолклорен Ансамбъл – Македонска хубост" - гр.Сандански и с 

подкрепата на Община Сандански. Основна цел на Фестивала е популяризирането на 

Пиринския фолклор, привличайки танцьори-любители от цяла България. 

 

Фолклорен танцов фестивал за деца и любители "Хоро край Пирина" 

Фолклорния танцов фестивал “Хоро край Пирина” се провежда всяка година в края на месец 

юни. Ежегодно се събират стотици, а в последните години и хиляди танцьори и певци носещи в 

душите си голямото ни богатство наречено фолклор. Фестивала се провежда прекрасния Летен 

театър на гр. Сандански.  

 

Балкански младежки фестивал „Младостта на Балканите” (гр. Сандански). 

Провежда се ежегодно през втората седмица на месец септември. Това е най-голямото 

международно младежко събитие в Югоизточна Европа. Основната цел на фестивала е да се 

увеличат културните връзки между младите хора, да се обменя информация и да се развиват 

контактите между тях, да се разширят възможностите им за изяви и сътрудничество. 

Балканският младежки фестивал включва няколко вида прояви: - концерти, конкурси: за най-

добър млад поп-рок изпълнител, за най-атрактивна фестивална двойка, за фотография ; -

балканско младежко парти; -сцена за съвременни улични изкуства; - различни видове изложби; 

- младежки еко-хепънинг; -пикник и спортен празник; - младежка кръгла маса. В рамките на 

проявата гостите се запознават с историческите, културни, етнографски и туристически 

забележителности на Сандански и региона. 

 

Мелнишки вечери на поезията (гр. Мелник) - провеждат се ежегодно през месец 

октомври. Освен поети, този празник привлича художници, музиканти, певци от цяла България 
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и чужбина. Броят на участниците се увеличава със всяка година и те вече са над 300 души. През 

2005 г. "Мелнишките вечери на поезията" става международен, тъй като се присъединяват и 

поети от славянските страни - Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватска. 

 

Фолклорен събор "Леб и вино” в село Спатово - ежегодно през м. юни. Фестивалът 

включва автентични изпълнения на песни, музика и танци от поречието на р. Струма: Беласица, 

Огражден, Малешевията, Пирин, Осогово и Витоша. В рамките му се провеждат конкурсите за 

"Селски обед", за най-вкусно ястие и "Убава мома". Целта е преживяване в атмосферата на 

„старовремските” събори, които са били празник на първичното и непредубедено общуване 

чрез традиционни изкуства - музика, песни, танци, храна. От участниците се изисква да бъдат 

облечени с традиционна носия, да си носят храна за пикник на открито, като не се разрешават 

изкуствени храни, напитки, опаковки и т.н., да си носят черга за постилане, по възможност 

традиционна - не се разрешава използването на одеала или съвременен текстил. Съборът е 

добра предпоставка за развитието на селския и зеления туризъм. 

 

Склавски панаир.  

Провежда се в село Склаве около 15 юни и е свързан е с легенда за Спартак. Твърди се, че на 

това място е имало пазар на роби, откъдето произлиза и името на селото "склав" от латински 

"роб". Според някои неофициални източници, на този пазар е бил продаден предводителят на 

най-голямото антиримско въстание на робите Спартак. Според други неофициални източници 

тъкмо в това село се е родил Спартак. В днешни дни панаирът е един от най-големите 

регионални пазари за животни. 

 

Празник на град Сандански. По традиция всяка пролет на Светли четвъртък (първата 

седмица след Великден) най-тържествено се почита Празникът на град Сандански. Много хора 

се събират на красивите поляни край манастира с името на братята лечители “Козма и Дамян”. 

Честването започва с празнична литургия и водосвет за здраве. След тържествената литургия и 

водосвета се изнася празнична програма на поляната на култовата местност 

„МАНАСТИРЧЕТО”. В програмата на празника са включени народни борби, дефиле с духов 

оркестър и мажоретки и антично театрално шествие. Празникът завършва с концерт на пл. 

“България”, последван от тържествена заря. 
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Фестивал „Гроздобер в град Мелник” Изпълняват се автентични македонски песни и 

танци за гроздобер и вино. Пресъздава се ритуала по мачкане на грозде. 

 

Международен фестивал „С песните на сестри Бисерови”. Провежда се всяка година по 

традиция през месец юни за три дни в селата Пирин и Левуново, както и в град Сандански, на 

площад "България". Прочутите в цял свят сестри Бисерови канят групи от чужбина, които 

показват своето фолклорно изкуство. Фестивалът е и повод да се съберат музиканти и 

почитатели на песните на фамилия Бисерови. Сред участниците във фолклорния фестивал, са 

представители на Италия, Финландия, Англия, Япония, фолклорни състави от различни краища 

на страната, които представят автентични музикални изпълнения и танци. 

 

Празник на младото червено вино (гр.Сандански). Провежда се ежегодно в края на 

годината - (28-30 Декември). 

 

Събор на свети Дух. Интересна традиция на жителите на село Пирин, които организират 

своя събор на празника Свети Дух, който се мени всяка година. Съборът се организира в 

местността около параклиса „Свети Дух”. Там всеки дъб е пазител на някоя фамилия и на 

празника всеки род застава до едноименния си пазител, където нощуват за здраве. Важна 

отличителна черта на община Сандански е фактът, че нейните селища формират самостоятелен 

район в Пиринската фолклорна област. 

 

Алея на занаятите. Организира се вече две години около великденските празници и е 

инициатива на община Сандански и читалище "Отец Паисий-1919" . Майстори занаятчии, како 

и и творци в областта на приложните изкуства от всички краища на България представят 

красотата и изкуството на българските занаяти, които са съхранили духа, традициите и 

културата на различните местни общности. Форумът е първият по рода си в страната ни и се 

провежда в продължение на три дни на главната улица на града. В двете издания досега са 

направени демонстрации за работа с глина, восък, кожа, дърво, прежда и еко материали. Всички 

участници получават грамоти за съхраняване и популяризиране на българското майсторство и 

занаятчийство. 
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2.2. Местни природни забележителности. 

 

Природните забележителности представляват редки, красиви и ценни в научно, културно 

или естетическо отношение природни обекти запазени в своя най-естествен вид и форми. Тези 

природни обекти могат да бъдат както от живата природа, така и от неживата природа. Към 

конкретния обект, се включва и природната обстановка, в която той съществува. На тези площи 

се забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят 

естетическата им стойност. 

 

НП „Пирин” 

Национален парк „Пирин“ обхваща по-голямата част от планината Пирин, разположена в 

Югозападна България. Национален парк „Пирин“ е един от трите национални парка в 

Република България. Паркът заема значителна 

част от планина Пирин. В исторически план 

границите и размерът на националния парк 

са претърпели много промени. 

Народен парк Вихрен е създаден на 8 

ноември 1962 г. с цел опазване на горските 

масиви, разположени в най-високите части 

на планината. Паркът имал площ от около 

6200 хектара, което е малка част от 

днешната му територия. През 1974 г. с указ 

на министерството на горите той е 

преименуван на Народен парк Пирин, а 

територията му значително е увеличена. 

През 1983 година паркът е обявен за една от териториите от световно значение, които се 

намират в Европа. 
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Резерват „Али Ботуш” – планината Славянка 

Али ботуш е резерват разположен в югозападна България в планината Славянка. Обявен е за 

резерват с обща площ 1185,8 

хa с Постановление № 

1171 на Главно 

управление на горите от 

24 ноември 1951 година, 

за да се запази най-

голямото находище 

черна мура, която е 

балкански ендемит. 

Площта на резервата е 

увеличена през 1986 г. и 

е актуализирана през 

2013 г. Общата му площ 

възлиза на 1638,12 хa. 

Обхваща територии с различна надморска височина, от 1140 до 2212 м. 

Геоморфологичните форми в Славянка са разнообразни. Известно е билото Св. Константин, 

което се спуска от връх Славянка и се дели на два клона: единият стига на север до долината на 

Мътница, а другият – на североизток и изток край южната граница на гората. Близо до връх 

Славянка двете била стават много стръмни, а масивът като цяло има форма на купол. 

На източния склон на билото има няколко по-големи възвишения – Брезата, Св. 

Константин, Митницата, Теплешки връх и Чаплен баир. 

Град Сандански има слава на най-добрата естествена лечебница на бронхиална астма в 

Европа с благодатния си климат, които се отразяват благоприятно и при болни с хронични 

алергични заболявания на дихателната система. 

   

2.3. Винарски изби в Сандански - винен и кулинарен туризъм 

Виненият туризъм е сравнително нов сектор в туризма, който се развива в последните 

години. Състои се в посещение на една изба или обиколки на няколко изби в един район с цел 

дегустация на местните сортове вина. Виненият туризъм може да се съчетае с кулинарен, спа и 

селски туризъм. Характерното за него е, че той може да е през лятото, а може и само за уикенд. 
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Много то винарските изби в Европа, както и в България започват да строят собствени хотелски 

комплекси, еко селища и ферми за биологична продукция. На територията на МИГ Сандански и 

особено в района на град Мелник има уникални сортове вино, лозаровинарският сектор е добре 

развит и има множество изби. 

 

Винпром Дамяница се намира в едноименното село в община Сандански. Избата е една от 

най-реномираните и най-големите в страната. Построена е през 1940 г., а през 1997 г. е 

приватизирана и модернизирана. В района условията са изключително благоприятни за 

отглеждане на червени сортове. Сред лозята на избата преобладава гроздето от местния сорт 

Широка Мелнишка лоза, но се гледа също Каберне фран, Мерло и Каберне совиньон. В 

последните години на пазара се появиха няколко особено добри вина с потенциал за стареене - 

No Man’s Land, Uniqato, ReDark, както и вината от от новата марка на избата Prestige. 

Собственикът на избата има и ферма за земеделска продукция „Чифлика“, която работи на 

принципа на солидарното земеделие. 

 

Винарска изба Синтика. Избата е наследник на Комплексна опитна станция в гр. 

Сандански, изградена през 50-те години. В течение на десетилетия експерименталният аграрен 

център развива множество клонове и вариации на различни култури и създава уникалните 

сортове грозде Ранна Мелнишка лоза (Мелник 55), Мелнишки Рубин, Сандански Мискет и др. 

Наследявайки тези десетилетни усилия, Синтика става изцяло нов и модерен винарски 

комплекс през 2007 г. В момента разполага с хотелска част с градина с екзотични растителни 

видове и подземие за отлежаване на виното, както и с 325 дка собствени лозови масиви, които 

се намират в землището на древния град Хераклея Синтика (III век пр.н.е), в близост до 

местността Рупите. 

 

Винарска изба Мира се намира в самия град Сандански. Тя е сравнително нова - отворена 

е през 1993 г. Произвежда вино от грозде от района на Петрич и Сандански. Вината, които 

прави, са наливни и бутилирани от сортовете Широка Мелнишка лоза, Мускат отонел, Каберне 

совиньон, Мерло, Совиньон блан и Керацуда. На пазара избата е известна с вината си Мелник 

Резерва, Каберне Резерва, Керацуда от района на Кресна и Мелник 55. 
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Винарска изба Вила Мелник се намира в село Хърсово сред лозята, на живописен хълм 

на 7 км. южно от град Мелник. Това е семейна фирма, продължител на лозарски и винарски 

традиции с повече от два века документирана история. През 2004 година са засадени около 300 

декара лозови насаждения в два масива край селата Хърсово и Виногради в Мелнишкия регион, 

а през есента на 2012 е завършена и собствената винарна непосредствено до лозето край 

с.Хърсово. На пазара вината на „Вила Мелник“ са под марките AplauZ, Bergule, Вила Мелник и 

Мелник. Избата произвежда вина от български и от чуждестранни сортове: червените Широка 

Мелнишка лоза, Мелник 55 (Ранна Мелнишка лоза), Мавруд, Каберне совиньон, Мерло, Сира, 

Пино ноар, Санджиовезе, както и белите: Шардоне, Совиньон блан и Вионие. 

 

Винарска изба „Златен Рожен” е семейна винарна и разполага с лозов масив от 140 дка 

лозя (каберне совиньон, мерло, мелник 55, мелнишки рубин и широка мелнишка) в село 

Капатово, в близост до Мелник. Винарската изба е проектирана да посреща гости, които да 

наблюдават процеса на правенето на вино. Предлагани вина за дегустация: Мерло и Каберне 

Совиньон, Сира, Мелнишки купаж, Мелник 55 и Рубин, Розе, Сандански мискет, Каберне 

Совиньон и Мерло. 

 

Изба на Динчовата къща в село Рожен. Селото е наследник на вековна култура и 

традиции във винопроизводството, предавани от поколение на поколение. За дегустация се 

предлагат 5 мелнишки вина собствено производство, наточени директно от бъчвата и 

произведени от широка мелнишка лоза. 

 

Винарска изба Свети врач. Намира се в град Сандански, на главен път Е 79, до 

бензиностанция OMV. Винарната произвежда качествени червени и бели вина от собствени 

лозя от сортовете - мускат, сира, мерло, мелник, каберне. Виното се прави по класическа 

технология с модерно оборудване. Бутилирането на виното се прави както в стъклени бутилки, 

2- 5 литрови пластамасови бъчонки, така и в сувенирни хартиени опаковки. 

 

Zornitza Family Estate е хотелски комплекс, който разполага с винарна, еко-ферма за 

продукти и се намира в долината на река Струма, на 15км югоизточно от град Сандански и на 5 

км от Мелник в село Зорница. Избата е създадена през 2011 г. - засадени са 50 декара лозови 

масиви, а доминиращият сорт е Сира в компанията на още 17 местни и класически червени 
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сорта. Освен задължителните Мерло, Каберне Совиньон и Каберне Фран, се отглеждат Гренаш, 

Марселан, Сензо, Пети Вердо, Мавруд, Санджовезе и други по-малко популярни сортове, 

характерни за долината на р. Рона и централна Италия. Регионът е представен с традиционните 

Широка мелнишка лоза, Мелник 55 и Мелнишки Рубин. 

 

Винпром Сандански-Хърсово е основан през 1993 г. От 2001 г. създава и отглежда 

собствени лозови масиви, които към момента са над 1000 дка. засадени със сортовете Мерло, 

Каберне Совиньон, Анчелота , Мелник 55, Руен и Мелнишки Рубин. През 2004 г. винпромът 

купува избата в село Хърсово, която е изцяло е ремонтирана и реставрирана. Към момента 

съдовия капацитет на двете изби в с. Хърсово и в гр. Сандански е 4 200 000 литра. На 

вътрешния пазар се продават вина Гранд резерва Мерло, Арапница(червена), Арапница(бяла), 

Каберне от Хърсово, Мерло от Хърсово, Розе от Хърсово. 

През 2016-та година винопроизводителите от Мелнишко правят обща карта, която предлага 

интересен общ поглед върху региона, както и многобройни идеи за винен туризъм. На картата, 

наречена Винени маршрути Мелник, със симпатични иконки са отбелязани както винарните, 

които са отворени за посетители (Вила Мелник, Дамяница, Златен Рожен, Орбелия, Орбелус, 

Рупел, Синтика), така и останалите винопроизодители (Виа Верде, Вила Илия, градини и лозя 

Капатово, Мелнишка ласка, изба Ново Кономлади, При Шестака, Свети Врач, Стримон, изба 

Хърсово), които имат само лозя или лозя и дегустационни зали в района. На гърба на картата е 

дадена и допълнителна информация за винопроизводителите, детайли за контакт и географски 

координати. Винените маршрути в Мелнишко са допълнени и с някои други места, свързани с 

виното, като Музеят на виното в Мелник, Кордопуловата къща, магазина Wine Gallery с най-

богатата колекция вина от местни производители, както и първия вино-бар в Сандански. 

Показани са и многобройните природни и културни забележителности на района, така че 

посетителите на региона да са възможно най- улеснени в избора си на маршрут. 

В картата са включени и винарни от община Петрич, които макар и извън пределите на 

община Сандански са близо до град Мелник и подходящи за посещения и дегустации от гостите 

на населените места от Сандански. По-известните от тях са: 

 

Биовинарна Орбелус, в с. Капатово, по долината на р. Струма, която притежава 

сертифицирани лозя и произвежда вино от биологично грозде. Част от лозовите масиви са в 

село Хърсово. Отделено е специално внимание на култивирането на традиционния за региона 



 “Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

   

   

  

  

 
 

Поучване и анализ в изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., проект  

„Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните 

идентичности, продукти и забележителности“ 

29 

 

29 

 

сорт Ранна Мелнишка лоза, който присъства и във всички червени вина Орбелус. Избата се 

намира само на 4 км от новооткритата магистрала Сандански - Кулата на отбивката за Катунци. 

Винарска изба Рупел в село Долно Спанчево, община Петрич. Намира се на панорамния път в 

подножието на планините Пирин и Славянка на изток от долината на Струма и е отворена за 

почитателите на винения туризъм. При избора на сортовете се отдава значение на вкуса на 

региона и доминацията на „Мелник 55“. Винарна Орбелия е разположена в подножието на 

планина Беласица, до с. Коларово, Петрич. Сортовете, които се отглеждат са традиционните 

местни Широка мелнишка лоза, Ранна мелнишка лоза, Мискет Сандански. Бутикова винарска 

изба "Кьосев" е специализирана в производството на висококачествени вина в малки бутикови 

серии. Вина за истински ценители и колекционери. Избата се намира в село Илинденци, община 

Струмяни, в полите на Пирин планина, а селото е едно от най- екологично чистите в България. 

Дегустации на вино за любителите на винения туризъм се предлагат и на гостите в самия 

град Сандански. 

В Парк хотел Пирин - „Балкански ресторант“, в Интерхотел Сандански - механа „Българе”, 

в СПА ризорт Медите, в Хотел „Свети Никола” - средиземноморски ресторант „Пломари” или 

винен салон и в механата на Аджев хан. 

 

2.4. Икономика. 

Региона на МИГ Сандански е със съществена икономическа роля за Югозападна България 

и за област Благоевград. Общината се отличава с развитие на многоотраслова икономика 

предимно в сферата на услугите и леката промишленост. 

Като основни промишлени подотрасли на преработващата индустрия се очертават 

производството на хранителни продукти, на медицински продукти, напитки, шивашката, 

обувната, строителство и мраморно-добивната промишленост. Като община с утвърдени 

курорти и значителен туристически потенциал за развитие водещо място в общинската 

икономика има туризма. 

Действащите фирми в общината са 5531. Фирмите износителки са повече от 100, а тези с 

оборот по-голям от 50 000 лв. са повече от 500. Близо половината от активните фирми в 

общината работят в сферата на търговията (2378). Следващите по големина дялове са: на 

активните фирми в преработващата промишленост (703) хотели и ресторанти (повече от 200), 

транспорт и съобщения (414). Всички фирми с изключение на "Медика" АД отговарят на 

категорията "Малки и средни предприятия" (МСП). Преобладаващата част от тях са 
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"микрофирми", имащи до 10 заети лица. Като цяло производството е преимуществено 

разположено в административния център - град Сандански. Статистическите данни отчитат 

нарастване на броя на заетите лица, в т.ч. на наетите. Най-силно е изразена промяната в сектор 

търговия, следвано от секторите туризъм и преработващата промишленост. 

Стагнацията в инвестиционната активност от началото на 90-те е трайно преодоляна. 

Макар и не силно изразена, на лице е положителна тенденция на растящи обеми инвестиции. 

Засилват се и инвестиционните проучвания и запитвания, което говори за формирането на 

инвестиционен интерес и разкрива потенциала за ръст на инвестициите. Чрез тяхна помощ 

общината започва да получава по-добри възможности за развитие и обновяване на своята 

фондова и производствена структура. 

Град Сандански разполага с изградени производствени площи и добър кадрови потенциал, 

което прави региона привлекателен и за чуждестранните инвеститори. 

На територията на МИГ Сандански се предлагат повече 2000 легла за нощувка и престой на 

туристи и гости на общината. Те са съсредоточени предимно в малки и средни семейни хотели 

и няколко почивни станции. По-голямата част от регистрираните хотели са категоризирани в 

категория "две звезди". С категория "четири звезди" е Интерхотел Сандански, които е и с най- 

голяма леглова база - 529 легла. На Таблица 32. са представени легловата база и приходите от 

реализираните нощувки. Поради голямата площ на общината, туристическото развитие и базата 

за настаняване са неравномерно развити. Те основно са съсредоточени в строителните граници 

и околностите на гр.Сандански и гр.Мелник. Там с динамични темпове продължават процесите 

на изграждане на настанителната база. Периферните части, въпреки съществуващия потенциал, 

остават изолирани от процеса. 

Като цяло територията на МИГ предоставя отлични условия за СПА - туризъм. Културно- 

историческото наследство и природните дадености очертават алтернативните форми на туризъм 

като един от неизползваните до сега фактори на местното развитие. 

Туризмът заема централно място в общинската икономика на града и общината. Този 

отрасъл притежава голям природен и културен потенциал, а гр. Сандански и гр. Мелник са 

познати и утвърдени туристически дестинации от десетилетия. Въпреки тези предпоставки, 

развитието на съществуващите и създаването на нови туристически обекти трябва да продължи 

в синхрон със съвременните изисквания на туристите и предизвикателствата пред отрасъла на 

национално и европейско ниво. Развитието на алтернативни дестинации, за което общината 

несъмнено има потенциал, би разнообразило предлагания туристически продукт и би донесло 
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ползи за по-голяма част от населението. Туристическата инфраструктура е неравномерно 

развита на територията на общината, като по-голямата част от легловата база е в гр. Сандански 

и гр. Мелник. На територията на общината са изградени 17 хотела, 25 семейни хотела, 9 мотела 

и 3 почивни станции, 5 къщи за гости и 2 къмпинга. Преобладават малките и средни семейни 

хотели, като изграждането на туристическите бази продължава. 

Специфичното географско положение и изключително разнообразния релеф предопределят 

уникалния климат на общината, който е изключително благоприятен за лечение и профилактика 

на заболявания на дихателната система. Добавяйки към това и многобройните минерални 

извори, които са привличали хората още от древността, откриваме причината за съвременния 

облик на гр. Сандански - балнео и спа курорт, притежаващ потенциал за развитие на 

разнообразни форми на туризъм. 

На територията на МИГ Сандански  винения туризъм (още енотуризъм) се появява през 90-

те години на XX век. Сам по себе си, този вид туризъм включва дегустация, консумация или 

закупуване на вино от самия източник или в близост до него. Предимство на винения туризъм е, 

че той може да се практикува целогодишно. 

Чрез осъществяването на винени турове, любителят се запознава с вкусовите качества на 

виното, информира се за неговото съдържание, за начина на отглеждане на лозя, за начина и 

условията на производство и съхранение на виното. 

Виненият туризъм може да се класифицира към групата на селския и аграрния туризъм, а 

също така и на хоби туризма. 

Енотуризмът в МИГ Сандански е претърпял и продължава да търпи много изменения в 

положителна насока. Този вид услуга става все по- популярен по нашите земи. Региона 

достатъчно ресурси, с които да задоволи голяма част от туристите-любители на винени 

преживявания. Също така притежава богата история, красива девствена природа и майстори. 

 

Част II: Предпроектна оценка 

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ 

За целта на проекта приемаме, че „Добри практики” - това е термин от стратегическия 

мениджмънт. По определението в Уикипедия, „добра практика” е техника, метод, процес, 

дейност, стимул, които общоприетото мнение счита за по-ефективни да постигнат определен 



 “Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

   

   

  

  

 
 

Поучване и анализ в изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., проект  

„Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните 

идентичности, продукти и забележителности“ 

32 

 

32 

 

резултат, отколкото всяка друга техника, метод, процес и т.н., когато се прилагат при 

определени обстоятелства. 

Съществената идея е, че желаните резултати могат да бъдат достигнати с по-малко 

проблеми и непредвидени усложнения. 

Добрите практики могат да бъдат определени като най-ефикасни (най- малко усилия) и 

ефективни (най-добър резултат) начини на изпълнение на задача, въз основа на действащи 

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

Добрите практики се прилагат само за определени условия или обстоятелства и могат да 

бъдат изменени или адаптирани за сходни обстоятелства. Освен това добрите практики могат да 

се развиват, за да станат по-добри. 

Някои започнаха да използват термина "добри практики" за нещо, което всъщност е просто 

"правило", "добри идеи". 

Характеристиката „добра” (практика) се свързва с успешност, резултатност, продуктивност, 

качество и ефективност на постиженията. 

За проучването на МИГ Сандански, добра практика означава по-краткотраен или по-

дълготраен период в развитието и на изпълнявани от МИГ-а задачи. Това са типични за 

дейността задачи, чието решаване се опира на безпроблемно прилагане на известни, модерни и 

ефективни научно-теоретични постановки. [4 

„Добри и най-добри практики”. Терминът "добри практики" (Good Practice) предполага, че 

може да излезе нещо по-добро. Терминът "най-добри практики" (Best Practice) е отражение на 

окончателност и универсалност. "Най-добра практика " означава, че има окончателен отговор 

на спорния въпрос. Въпросът е затворен и разрешен. 

За да се разглежда като добра практика, тя трябва да отговарят на редица критерии. 

 Законност - спазване на законите и наредбите, регламентиращи съответната сфера. 

 Резултативност - практиката трябва да води до подобряване или поне не влошаване на 

ситуацията; да носи полза за организацията. 

 Иновативност - да дава нови или различни решения за съществуващите проблеми. 

Решенията могат да бъдат напълно нови или да са прехвърляне от друг контекст. 

 Репликативност - повторяема, възпроизвеждаща се, с мултиплициращ ефект, да е 

преносима в други области. 

 Устойчивост - да продължи и в бъдеще, да не е еднократно събитие. 

 Икономическа реалистичност - резултатите (цена) да са поносими от организацията. 



 “Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

   

   

  

  

 
 

Поучване и анализ в изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., проект  

„Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните 

идентичности, продукти и забележителности“ 

33 

 

33 

 

 Ефективност - задоволително съотношение разходи-ползи. 

 Високо качество. 

 Възможности за контрол и оценка. 

 Съответствие на тенденциите на общественото развитие, на социалната поръчка. 

 Актуалност и перспективност. 

 

Маркетинг на дестинация  

Във връзка с проучването маркетингът на дестинацията обхваща всички дейности и 

процеси, които са необходими, за да се преодолее дистанцията между купувачите и 

продавачите. Фокусът на маркетинга на дестинация е поставен върху приспособяване към 

търсенето на продукти и услуги. Това представлява непрекъснато разрастване на обхвата на 

дейности, насочени към успешното предлагане на множество потенциални пазари. То включва 

вземане на решения за продукти, бранд, цена, сегментация на пазара, промоция и 

разпространение. 

Брандът на мястото е може би най-силното налично средство, което може да се използва за 

съвременното маркетиране на дестинацията. Някои марки са неизвестни за повечето 

потребители, както и съществуват и такива, който имат високо равнище на разпознаваемост. 

Устойчивото развитие на туризма е цел, към която всяка една дестинация се стреми в 

дългосрочен план. Затова е необходимо нейното развитие да се движи постепенно, 

целенасочено и фокусирано над основния туристически ресурс – природа, култура, жизнена 

среда и т.н. Наред с това не трябва да се пренебрегва фактът, че потребителските търсения 

постоянно се променят, а възможността на дестинацията да се адаптира бързо и навременно към 

тези промени я прави устойчива и конкурентна. 

За да е успешно развитието на региона е от съществено значение и подобряването на 

качеството на живот на местното население, поддържане на високо качество на околното среда. 

Това зависи от три основни форми на устойчивост: 

 Екологична устойчивост – съвместимост между основните екологични процеси, 

биологичното разнообразие и биологичните ресурси; 

 Социално-културна устойчивост – синергия между хората, културата и историята, 

използвани за развитие на културно-историческите ценности и на самата  дестинация; 

 Икономическа устойчивост – ефективно икономическо развитие, ефективно използване 

на ресурсите за бъдещо развитие. 
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Маркетинговата стратегия на МИГ-а трябва да бъде със силна обща активност във всеки от 

посочените фактори на устойчивост, особено в условията на голям брой малки и средни 

компании в туристическия бизнес в дестинацията. Техните обединени усилия и съвместна 

дейност са необходими, за да се преодолее сложността на задачата маркетирането на 

дестинация самостоятелно. Активностите им се заключават в маркетирането на отделен 

туристически продукт, услуга или обект. Липсата на достатъчно възможности, опит и познания 

също са фактори, които не бива да се омаловажават, не бива да се подценяват и ограничените 

възможности на всеки по отделно за успешното позициониране на туристическите пазари. 

МИГ Сандански кореспондира с обективните дадености на територията и нагласите на 

населението като поставя акцент върху: 

 дейности за диверсификация към неземеделски дейности на земеделските производители 

(към селски туризъм, винен туризъм, винопроизводство) както и диверсификация на 

съществуващите услуги и икономически дейности ; 

 дейности за подобряване на жизнената среда, услугите за населението; 

 дейности за съхранение и оползотворяване на на природното и културното наследство на 

територията.  

 

1. SWOT Анализ 

Силни страни  Слаби страни 

Прилагането на териториален подход - 

основава се на разбирането, че се изисква 

планиране и практическо прилагане на 

СВОМР, която взема предвид местната околна 

среда и местните ресурси за всеки отделен 

район. 

 

Добре функциониращи местни публично - 

частни партньорства 

 

Наличие на културно-искорически  и 

природни дадености. 

Влошена възрастова структура, големи дялове 

на зависимо възрастно население, нуждаещо 

се от  социални и здравни услуги. 

 

Влошена образователна и квалификационна 

структура на селското население. 

 

Недостатъчна диверсификация на 

неземеделските икономически дейности. 

 

Необходимост от разширяване на 

инфраструктура с цел социални дейности, 
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Наличие на изграден капацитет в публичния 

сектор за осигуряване на инвестиции чрез 

проекти с европейско финансиране. 

Наличие на специфични традиционни събития, 

които могат да представляват интегрирано 

територията – като икономика, култура, 

социално общуване. 

 

включително отдих и туризъм. 

Възможности Заплахи  

Възможност за прилагане на многосекторен 

подход при планирането и прилагането на 

СВОМР - взаимно сътрудничество между 

представителите на различните сектори на 

местно равнище (икономически, културни и 

свързани с околната среда) 

Възможност за прилагане на иновативни 

подходи за използване на местните ресурси - 

развитие на ресурси, които са неизследвани, 

пренебрегвани, или подценявани до този 

момент в съответната територия, 

популяризиране на местните ресурси по нов 

начин, създаване на нови продукти, 

внедряване на нови процеси, намирането на 

нови пазари 

Възможности за повишаване на 

квалификацията и професионална ориентация. 

Подобрени възможности за достъп до услуги и 

ресурси на максимален брой уязвими деца, 

Бързо нарастващ отрицателен естествен 

прираст в резултат на влошената възрастова 

структура, ограничен капацитет за 

самовъзпроизводство. 

Климатични промени – повишена уязвимост 

от екстремни явления и необходимост от 

адаптация. 
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лица, групи и общности 

Политики за подкрепа на равенството между 

половете. 

 

 

2. Продукти с потенциал за развитие 

2.1. Винен туризъм 

Виненият туризъм е специфична продуктова структура, който съчетава пътуване с мотив 

дегустация и пиене на вино с  култура, история, красива природа и добра кухня. Понятието 

“винен туризъм” се появява в началото на 90-те на миналия век в САЩ – Калифорния и по – 

късно в  Австралия. Там преобладават неголеми като обем винарни (с годишно производство 

между 100 и 300 хиляди бутилки), които чрез организирането на винени уикенди и турове 

успяват да увеличат директните си продажби. 

В Европа включването на известни 

винарски региони и изби в 

туристическите маршрути е много по-

стара  практика, но тя не е развивана 

като отделен бизнес и вид туризъм. 

Винените турове с увлекателни беседи 

за технологията на вината, изнасяни от 

енолог, завършващи задължително с 

дегустации, проведени по всички 

професинални правила, стават търсени 

туристически продукти в Аржентина, 

Чили, Южна Африка, както и в стари 

винарски държави като Франция, 

Испания, Италия и Германия. 

Традициите във винопроизводството и културата на виното по българските земи са далече 

в миналото, много преди създаването на самата българска държава. Виното е било част от 

културата на траките. ”Сакралната напитка на древните траки”, както я нарича проф. Иван 

Маразов  се е пиела в ритуални ситуации, които изисквали  приобщаване към божеството. Те 
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смятали, „че виното е самият бог, който влиза в човека и заема мястото на "излязлата" душа, а 

самият дълъг и сложен технологичен процес на производството прави от виното знак на 

"култура", т.е. на тотално и радикално променена "природа". Виното е било „течната храна” на 

Дионис – Богът на виното и веселието, а култови практики са били гадаенето по пламъка на 

виното, мистериите, обредите, инициациите и жертвоприношенията с вино. Между другото, 

древните гърци са считали траките за варвари и заради това, че са пиели виното неразредено. 

Артефакти от тракийската култура са съдове за вино, известни с гръцките си наименования като 

ритони, амфори и фиали.не на вино. Фиалата (от гръцки phiálē, у древните гърци и траките - 

ниска чаша, използвана за вино) се приема за прототип на съвременната сомелиерска чаша - 

символ на професията.  

В Сандански са на лице необходимите условия и ресурси за превръщането и в атрактивна 

дестинация за винен туризъм. 

В началото на миналия век се изграждат основите на винарската индустрия в България. 

Основават се  лозаро-винарски кооперативи,  в няколко развити винарски центрове в страната - 

Ловеч, Мелник, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Сухиндол, Сливен. През втората половина на 

века се оформят структурата на винопроизводството и облика на българското вино. Масово се 

засаждат световноизвестни сортове като каберне, мерло, мускат отонел, совиньон блан, 

шардоне, траминер, ркацители. Новите насаждения са високостеблени и широко редови, 

подходящи за машинна обработка и бране. Този тип модернизирано отглеждане на лозята се 

оказва обаче, неподходящ и почти пагубен за местните, типично български сортове мавруд, 

широка мелнишка лоза, гъмза, памид, димят и мискет. 

По време на прехода след 1989 г. настъпва срив българската винена индустрия – неудачна 

поземлена реформа и раздробяване на лозовите масиви, в редица случаи безогледна 

приватизация на винарските изби, загуба на пазари, намаляване на вътрешното потребление. 

С новия век и приемането на България в Европейския съюз започва нов етап в развитието на 

винопроизводството. С пред присъединителните земеделски фондове и програми като САПАРД 

и ФАР, много български винари и чужди инвеститори успяха да осъществят проектите си за 

модерни изби и лозя. Това постепенно започна да променя облика на цялата винарска 

индустрия и за броени години из всички лозаро-винарски райони изникнаха малки, средни и 

големи, отлично проектирани и добре оборудвани нови винарни с възможности за винен 

туризъм. Примери за това са Беса Вали, в района на Пазарджик, Загрей до Първомай, Едоардо 
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Миролио до Нова Загора, Катаржина близо до Свиленград, Тера Тангра, Кастра Рубра в 

Харманли и др. 

Виненият турзъм е и възможност да научим повече за процеса на винопроизводство 

Как се прави бялото? Как постига цветът на розето? Дори и да не сте наясно с процесите на 

винификация, всеки винар ще ви запознае с основите на своя занаят. Ако сте попрочели малко 

повече по въпроса, толкова по-добре, няма по добър начин да доусъвършенствате знанията си с 

още една нагледна лекция. 

Виното е продукт, получен в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на 

смачкано или несмачкано прясно грозде или гроздова мъст от прясно грозде. Вината са бели, 

розови и червени и се определят в категории, видове и типове, съгласно Закон за виното и 

спиртните напитки. 

 

 

 

2.2. Екотуризъм 

В контекста на глобалните климатични промени и нарастващото негативно въздействие на 

човешката дейност върху околната 

среда, екотуризмът е относително нов 

туристически продукт, но с много 

висок потенциал за развитие. По 

своята същност той е „отговорно 

пътуване до природни места, което 

съхранява околната среда и 

поддържа благополучието на 

местните жители“ и е в основата на 

развитието на устойчивия туризъм 

като цяло. България има 

изключителен потенциал за 

развитие на този вид туризъм - тя е 

на трето място в ЕС по дял на 

защитените територии (34%), предхождана от Словения (38%) и Хърватия (37%). В страната 

има над 1000 защитени територии и обекти, сред които 55 резервата, 344 природни 
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забележителности, 564 защитени местности, 3 национални и 11 природни парка. 17 от 

резерватите в страната са обявени за биосферни по програмата на UNESCO, а два от 

природните обекти - Национален парк „Пирин” и резерват „Сребърна”, са включени в списъка 

на UNESCO на Световното природно наследство. Още предпоставки за развитие на екотуризма 

са и сравнително добрата мрежа от планински пътеки, изградената и поддържана паркова 

инфраструктура за туризъм и рекреация, интерпретативните маршрути, както и условията за 

настаняване в къщи за гости и туристическа база, съобразена с особеностите на районите. 

Някои от туристическите обекти са сертифицирани с регионални марки. Местните общности са 

високо мотивирани за съвместна работа и обогатяване на туристическите услуги в районите на 

защитените територии. В подкрепа на екологичния туризъм са провежданите научни и научно-

приложни дейности. Сред слабостите са хаотичното застрояване, несъобразено със 

специфичната за районите архитектура, небалансирано развитие и неблагоустроеност на 

селищната мрежа, неразвита туристическа инфраструктура в дестинациите за екотуризъм - 

недостъпни и трудни за посещение горски територии, информационни табели с непълна и 

подвеждаща информация, лошо състояние и неподдържани съоръжения (заслони), замърсяване 

на поляни и пътеки, лошо сметосъбиране. 

 

2.3. Селски туризъм 

Селският туризъм също е нова 

и перспективна ниша в 

туристическия отрасъл. По данни 

на Евростат близо 45% от общия 

брой нощувки на туристите в ЕС в 

последните години се 

осъществяват в селски райони. 

Неговата основна цел е да създаде 

за населението в селските райони 

допълнителен алтернативен 

бизнес, който няма да ги откъсне 

от основното им занимание - 

земеделието. Селският туризъм 

предоставя добри възможности за 
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създаване на заетост и за повишаване на доходите, може да подпомогне задържането на 

младите хора в селата и да ги предпази от обезлюдяване.  

Предимствата на този вид туризъм са, че може да се развива навсякъде, където природната 

среда не е прекалено урбанизирана. Много български села, особено в планинските и 

полупланинските райони предоставят комплексни условия за селски туризъм, заради 

уникалното съчетание на забележителна природа, климат и автентична селска атмосфера.  

Като цяло селският туризъм в България все още се намира в ранен етап на развитие и е 

изправен пред редица проблеми като лошо състояние на социалната, техническата и пътната 

инфраструктура в селата, което затруднява достъпа до тях, лоши социално-битови условия в 

голяма част от съседните селски къщи и принадлежащите дворни места, застаряването и 

ниската образователна култура на населението. Селският туризъм, като алтернатива на масовия, 

от една страна свързва по по-добър начин различните потребности на туристите с природата, 

културата, историческото наследство, традициите и обичаите, но от друга страна, използва 

повече уникални и незаменими туристически ресурси. За да не се задълбочат проблемите на 

масовия туризъм и за да се запазят предимствата на селския туризъм, е нужно да се прилагат 

критерии за осигуряване на устойчивост, като например определяне на съотношение между 

броя на туристите и местните жители, регулиране на достъпа до защитени екосистеми при 

необходимост, отчитане и гарантиране на добро ниво на удовлетвореност на туристите и на 

местното население. 

 

2.4. Приключенски 

туризъм 

Приключенският туризъм е един 

от най-бързо развиващите сектори в 

туристическата индустрия, тъй като 

е свързан с физическата активност и 

култура, привлича по-младото и 

образовано население и не вреди на 

природата. Включва дейности като 

кану, рафтинг, приключенско, 

планинско и шосейно колоездене, 

конна езда, някои видове сафари, 
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програми за оцеляване, катерене с планински водач, планински преходи с различна трудност, 

вкл. преходи със ски, снегоходки или с кучешки впряг, височинен туризъм над 6000 м, 

сноуборд. И в това отношение България със значителни ресурси. Според Adventure Tourism 

Development Index страната ни е в топ 10 на развиващите се държави с най-голям потенциал за 

развитие на приключенски туризъм. Към момента обаче той е слабо развит и се предлага като 

индивидуален туризъм или под формата на специализирани туристически пакети за малки 

групи български и чуждестранни туристи. Промотирането му се осъществява само на фирмено 

ниво и липсва като акцент в националната туристическа оферта. 

 

2.5. Градски развлекателен туризъм 

Градският развлекателен туризъм е все по-разпространена форма, която сезонен характер и 

се практикува като комбинация от разглеждане на исторически забележителности, опознаване 

на местния бит и култура, участие в културни и арт- събития. Градовете в България имат богато 

културно-историческо наследство, наситен събитиен календар, много възможности за 

забавления и спорт. Предимство е близостта на българските градове с природата и 

възможността за съчетаване на културен с други видове туризъм. Предлагат се отлични 

възможности за шопинг и разнообразие от ресторанти (с традиционна и чужда кухня), барове и 

заведения за нощен живот. 

България все още не е свързана с достатъчно дестинации чрез нискотарифни полети, което 

ограничава градските уикенд пътувания. Градският развлекателен туризъм търпи негативното 

въздействие на лошото състояние на транспортната инфраструктура на някои места, както в 

градовете, така и между тях, дефицити по отношение на обществения транспорт, вкл. 

таксуването, недостатъчно добрите означения (или означения само на кирилица) и други. 

Според класацията на Lonely Planet в топ 5 на най-интересните за посещение градове в 

България са София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Бургас. 

Хазартен туризъм Специфичен елемент от градския туристически продукт. Въпреки че този 

вид туризъм не присъства официално в действащата туристическа стратегия на България, на 

практика такъв бизнес съществува и той се развива с успех през последните години. В страната 

има над 700 игрални зали и 25 игрални казина. 

 

 

 



 “Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

   

   

  

  

 
 

Поучване и анализ в изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., проект  

„Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните 

идентичности, продукти и забележителности“ 

42 

 

42 

 

2.6. Спортен туризъм 

България има международен имидж на страна носител и символ на спортна слава и 

постижения. Това създава по естествен начин стимули за развитие на българския туризъм в 

интеграция с физическата култура и спорта. Типичните форми и разновидности на спортния 

туризъм, както по света, така и в България, са пътуванията на спортисти, вкл. любители 

(активен спортен туризъм) и пътуванията за наблюдение на спортни събития (пасивен спортен 

туризъм). България разполага с благоприятни условия за развитие на този вид туризъм. През 

последните години е обновена значителна част от спортната база, изградени са нови модерни 

съоръжения. Страната привлича и все повече международни спортни събития. 

Голф туризмът може да бъде разглеждан като част от спортния туристически продукт на 

България, тъй като вече има няколко модерни и луксозни игрища в различни краища на 

страната. 

Велотуризмът става все по-разпространен като туристически продукт в Европа. 

Предимствата на този вид туризъм са, че значително намалява емисиите от транспорт за 

придвижване до дестинацията, а при велопътуванията на дълги разстояния те са елиминирани 

изцяло. Велосипедният туризъм се развива в две направления. По-широко разпространено у нас 

е планинското колоездене, което 

може да се счита и за част от 

приключенския туризъм. 

Освен като летен заместител 

на ски туризма в планинските 

курорти, маршрути за 

планинско колоездене 

съществуват във всички по-

високи планини у нас. Вече 

съществува и значителна 

велосипедна общност, която 

на доброволни начала 

извършва множество дейности, 

които следва да са в компетенциите на различни държавни институции. Другото направление на 

велосипедния туризъм са дългите велосипедни маршрути и обиколки на забележителности. В 

България има потенциал за подобни маршрути, поради наличието на няколко дълги речни 
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системи, около които те обикновено се ориентират. Слабото развитие на това направление е 

породено от факта, че при него изискванията към пътната инфраструктура задължително трябва 

да бъдат одобрени от държавата. Не трябва да се счита обаче, че за подобни маршрути 

задължително е необходимо изграждането на вело алея. Опитът на европейско равнище 

показва, че редица мерки за адаптация са приложими за съставянето на висококачествени 

маршрути с минимални публични инвестиции и кратък период на възвръщаемост под формата 

на приходи в местната икономика. 

Ловният туризъм също е част от спортния туристически продукт на България. Географското 

разположение, релефът, климатът, водните ресурси и другите природни условия са 

предпоставки, които обуславят наличието на изключително богато и разнообразно флористично 

и фаунистично богатство, на запазена дива природа и впечатляващи с красотата и силата си 

дивечови популации. Ловният фонд на България възлиза на над 10 млн. ха., ловните стопанства 

са 40. За нуждите на ловната дейност са изградени 68 бази за интензивно развъждане, 

разселване и ползване на елен лопатар, муфлон и дива свиня и 15 ферми за производство на 

ловни птици, от които 9 за производство на фазани и 5 за производство на полудиви патици. 

Рибното богатство на България също е голямо и разнообразно. Предлагат се възможности за 

риболов на сладководни видове като шаран, пъстърва, сом, костур, бяла риба, клен, скобар. В 

Черно море обект на риболов са моруна, калкан, лаврак, лафер, минокоп-умбрина. Обекти за 

риболов са и големите язовири Искър, Белмекен, Голям Беглик, Широка поляна, Доспат, Батак, 

Въча, Рабиша, Бакър дере, Караджа дере. Речният риболов е достъпен по водите на Камчия, 

Тунджа, Ропотамо, Велека и техните притоци, които привличат аматьори и професионалисти. 

Като цяло към добрите предпоставки за развитие на ловен туризъм са и изградената 

специализирана инфраструктура - удобни пътища, добра комуникация, високо проходими 

транспортни средства, ловно- стопански съоръжения ловни резиденции, домове и хижи. 

Практикуването на ловен туризъм в България се намира под строг контрол, което допринася за 

опазването на биоразнообразието на дестинацията. Сред слабостите са неправилно отношение 

към дивечовъдната дейност - липса на подборен отстрел, пропуски в отчитането на отстреляния 

дивеч и неспазване на сроковете и начините за ловуване, недостатъчно грижи за популациите и 

намаляване на запасите от видове заради бракониерството. 
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2.7. Събитиен (конгресен туризъм) 

В последните години България започва да се утвърждава като дестинация за провеждане на 

срещи и конгреси на международно и национално ниво. Предпоставка за това са елитните 

хотели, атрактивните цени и приятната атмосфера. Четирите международни летища осигуряват 

лесен достъп от всяка точка на света. Заради наличието на подходяща инфраструктура за 

провеждане на конгреси, конференции, изложения и други делови събития, страната ни е място 

за провеждане на изложения в областта на промишлеността и услугите, селското стопанство и 

новите технологии, туризма и други, добре познати по света. Предимство е и голямото 

разнообразие от конферентни възможности, предлагани от висококатегорийните хотели в 

страната, инициативността на НПО за организиране и провеждане на MICE и наличието на 

национални туроператори, специализирани в MICE туризма. Като слабости могат да се посочат 

слабо развитата конферентна инфраструктура в по-малките туристически места, ограниченият 

брой на директни полети към България и застаряването на предлагания от страната панаирен 

туристически продукт. 

В Концепцията за туристическо райониране на България, 2015 г са систематизирани всички 

видове специализирани (алтернативни) туристически продукти, които до голяма степен се 

припокриват с тези в Стратегията за туризма. 

 

2.8. Други видове алтернативен туризъм 

Съществуват и други видове алтернативен туризъм, които не са включени в Стратегията за 

устойчиво развитие, но са класифицирани като отделни форми или като отделни продукти в 

редица справочници, изследвания и туристически оферти. Така например, като отделен вид 

туризъм е определен фототуризмът. По принцип, по време на всички пътувания туристите 

обикновено правят снимки за спомен, но понякога единствената цел и мотив на посещението е 

фотографирането с цел изложба, правене на албуми, научно изследване. Когато обектите на 

заснемане са диви животни в техните естествени местообитания, се говори за фотолов или 

фотосафари. Някои изследователи отделят като вид специализиран туризъм т.нар. тематични 

турове, които включват туристически посещения с цел изучаване на местни занаяти или 

съвременни изкуства, летни школи по пеене и рисуване и т.н. Типичен пример са „зелените 

училища“ за подрастващите. За научен туризъм се определя, когато основната цел на 

посещението е научно изследователска, включително участието в различни семинари или 

конференции. В много от случаите понятието припокрива екологичния или познавателно-
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историческия туризъм, защото се изследват интересни обекти от природата или архитектурата, 

както и събитийния туризъм заради участието в някакъв форум. Има случаи обаче, когато обект 

на посещението не са точно туристически забележителности, а мини или находища, фабрики и 

заводи, селскостопански ферми, а изследването е посветено на начините, по който работят в 

икономически смисъл; или пък от природните обекти на наблюдение се търсят определени 

параметри - химичен и геоложки състав, произход и т.н., което дава основание този вид туризъм 

да бъде определен като различен вид. Развлекателният туризъм понякога е разновидност или 

част от градския туризъм, но в други случаи е свързан с целенасочено посещение единствено на 

различни специално създадени увеселителни паркове, увеселителни заведения или съоръжения 

- аква- и луна-паркове, тематични паркове (на Пинокио, на Малката русалка), Дисниленд и др., 

а те често се намират извън границите на градовете. Като специфичен развлекателен туризъм се 

определят и панаирите за развлечения, карнавалите, круизите. Тук като подвидове се включват 

и шопинг-туризмът, характерен особено за градовете, в които има модна индустрия, секс-

туризмът, обиколки на барове и нощни заведения. 

 

 

3. Заключения и Насоки 

Визията за развитие на МИГ Сандански акцентира върху два основни аспекта:  

 повишаване качеството на живот  

 подобряване на условията за икономическо развитие.  

Маркетинговата визия за развитие на МИГ Сандански  е базирана на проведени проучвания 

и задълбочени анализи. Основната цел на МИГ Сандански е да допринесе за подобряването на 

работата на публичния сектор и с помощта на частния такъв в региона да бъде развит по-добре 

туризма като стратегически отрасъл в регионален мащаб. Подхода дефинира конкретни 

маркетинг дейности на МИГ-а, както и мерки за стимулиране на маркетинг дейностите на 

частния и неправителствения сектор за разработване на единна визия за региона. Подхода също 

така формулира краткосрочни и дългосрочни местни и регионални политики за развитие на 

територията; набелязва конкретни мерки за постигане на приоритетите; предлага работещи 

механизми за постигане на ефективно промотиране на региона, както в национален, така и в 

европейски мащаб. 
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Благодарение на дейността на експертите МИГ Сандански в община Сандански, се постига 

много добро взаимодействие между представителите на различни сектори за постигане на общи 

цели за развитие на територията. Така например са наблюдавани и оценени като добра практика 

съвместните действия между местни производители, търговци и туристическия сектор за 

маркетинг на съответните местни продукти. 

Концепцията за развитие на туристически услуги и атракции като допълваща дейност, 

диверсифицираща основния за територията бизнес, е напълно съответстваща на състоянието на 

отрасъла, наличните ресурси и съществуващите обществени нагласи и ще спомогне за 

постигане на целите. 

В бързо променящия се динамичен свят, управляван от технологиите, хората трябва да имат 

достъп до възможности за непрекъснато осъвременяване и подобряване на своите умения, както 

и за придобиване на нови такива. Това е от жизненоважно значение не само, за да имат 

възможност да запазят своите работни места и да се развиват в кариерата, но и за повишаване 

на производителността и конкурентоспособността на икономиката на общината. 

Тези стъпки трябва да бъдат придружени от мерки за популяризиране и подкрепа. 

Не на последно място следва да се обърне внимание на приобщаването на населението към 

запознаване, опазване и развитие на  културно – историческите ценности и природните 

дадености на територията на МИГ Сандански. 

 

 

Част III: Добри практики 

 

За да насърчи своето цялостно хармонично развитие, ЕС засилва икономическото, 

социалното и териториалното си сътрудничество. По-конкретно ЕС се стреми да намали 

неравенството между нивата на развитие на различните региони. Измежду тези региони 

специално внимание се обръща на селските райони, на районите, засегнати от индустриалния 

преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни 

природни или демографски условия, като най-северните региони с много ниска гъстота на 

населението и островните, трансграничните и планинските региони.  

В знак на колективност между държавите от ЕС и техните региони целта на икономическото 

и социалното сътрудничество е да се постигне балансирано социално-икономическо развитие в 

целия Съюз. 
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Икономическото и социално сътрудничество се осъществява посредством регионалната 

политика на ЕС, включена в ДФЕС чрез Договора от Маастрихт от 1992 г. Чрез регионалната 

политика се намаляват структурните неравенства между регионите и държавите членки 

посредством различни програми, финансирани от ЕФРР и КФ. 

На всеки три години Европейската комисия представя доклад за напредъка по отношение на 

постигането на икономическо и социално сближаване и за приноса на политиките на ЕС към 

него. За програмния период 2014–2020 г. политиката на сближаване е на второ място по дял в 

бюджета на ЕС с общ размер на разпределените средства от 351,8 млрд. EUR (по цени от 2014 

г.). През този период политиката на сътрудничество ще продължи да подкрепя регионите, които 

все още реално не са завършили процеса на икономическо и социално сближаване, като 

същевременно ще подпомага изпълнението на целите на ЕС и на стратегията „Европа 2020“ за 

насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  

Европейският фонд за регионално развитие е предназначен да подпомага преодоляването на 

основните различия между регионите в ЕС. Той подкрепя регионите, чието развитие изостава, 

както и конверсията на регионите със западаща индустрия. 

Кохезионният фонд предоставя финансова помощ по проекти във връзка с околната среда и 

трансевропейските мрежи в областта на транспортната инфраструктура. Този фонд е достъпен 

единствено за държавите членки, чийто брутен национален доход на глава от населението е под 

90 % от средното ниво за ЕС. 

  

 

1. Добри практики прилагани в други страни от ЕС. 

1.1 Италия 

 
Произходът на агротуризма в Италия е по-скоро нов и идва от февруари 1965 г., когато 

група млади фермери, водена от Симоне Велути Зати, основава Националната асоциация по 

земеделие и туризъм (Agriturist), вдъхновена от френската асоциация „Agriculture et Tourisme“. 

Основната цел на това сдружение е да популяризира стойността на туристическата ваканция и 

нейните ресурси. 
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През 1968 г. е организирано събрание „Град и държава“, където за първи път в Италия 

страната е била предложена като туристическа дестинация; всъщност това е периодът на 

индустриализация и урбанизация. 

Политиците проявиха интерес към тази инициатива и организираха конвенции, интервюта 

за медиите, „зелен ден” във фабриката, „отворени врати” за туристите и тези инициативи 

насърчиха развитието на този вид туризъм. 

През 1973 г. започва първият опит за контрол на агротуризма със закона на автономната 

област Тренто, който за първи път предвижда намеса в полза на агротуризма. 

През същата година в Алто Адидже е издаден закон за насърчаване на селския туризъм. 

През 1975 г. Agritourist публикува първото издание на “Пътеводител за настаняване в селските 

райони”, в който бяха представени 80 земеделски фирми, предлагащи настаняване. 

През 1985 г. е публикуван Рамковия закон на държавата (Закон 5 декември 1985 г., № 730), 

който характеризира туристическия бизнес. 

През 2003 г. Agriturist въведе доброволна сертификация на качеството. Проучванията 

показват, че гостите оценяват услугите, които се предлагат в сертифицираните предприятия, 

например реставрирани и обновени сгради, органични продукти, предлагани за хранене, 

информация за селското стопанство и туристическата дестинация, просто, приветливо и 

неформално посрещане. 

През 2006 г. Парламентът одобри втория Рамков закон за агротуризма (Закон 20 февруари 

2006 г., № 96). 

През ноември 2006 г. регион Лацио промотира Закон № 14, който беше първият регионален 

закон, който прие новия Рамков закон, същото нещо се случи в района на Ломбардия на 8 юни 

2008 г. 

От 2006 г. насам някои други региони променят регионалните си закони съгласно 

директивите на Рамковия закон и през 2010 г. Министерството на земеделието въвежда 

„Национална обсерватория на селското стопанство“, в която започва националната 

класификация на агротуризма. 

Агротуризма в Италия е в непрекъснат растеж и към края на 2013 г. са имали 20 500 фирми 

и 16,504 от тях предлагат настаняване с 206,145 легла, 9,914 ресторанта, 11,421 места за отдих, 

културна и дидактическа дейност и 9 500 къмпинга. 

27% от гостите са от други страни. Тоскана е регионът, който има повече агротуристически 

предприятия (4.125), отколкото в Трентино-Алто Адидже (3.366) и Ломбардия (1.361). Според 
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последните проучвания на Agriturist (2012) годишният оборот в сектора на агротуризма е около 

1,17 милиарда евро. 

 

1.1. Област за селски туризъм 

МИГ Вале дел Крокио (Valle 

del Crocchio) в южна Италия 

обхваща територия с висока 

стойност на ландшафта и 

природата, включваща 

националния парк Сила. От 

соци¬ално-икономическа 

гледна точка тя страда от 

типичните проблеми на 

периферните селски райони, 

включително обезлюдяване, по-

специално емигриране на 

младите хора, и безработица, най-вече сред жените. Въпреки, че районът все още зависи от 

земеделието, стратегията за местно развитие цели главно разнообразяване на ико¬номическите 

дейности. По специално тя се опитва да използва по-добре природните и културни ресурси на 

територията като стимулира селския туризъм. Проектът се вписва директно в стратегията като 

създава „област за селски туризъм" според италианския закон. 

Проектът показва иновативност и прогресивно мислене, тъй като предвиди регионалната 

регулация на сел¬ските области когато още нито един район не се бе сетил за това. Освен това, 

проектът е цялостен пакет от дейности, които ще развият качеството на инфраструктурата на 

селския туризъм в региона и ще свържат хотелиерските фирми със земеделието, кооперативите 

за местни продукти, културните развлечения, като музеи и археологически обекти, и дейностите 

за свободното време, например мрежи от пешеходни пътеки. Той се присъединява и към други 

текущи инициативи в територията, като проекта LIFE, който обединява в съвместна работа в 

мрежа италианския лесовъден кооператив, националния парк Сила, местни училища, 

туроператори и ЛИДЕР+ МИГ Вале дел Крокио. И накрая проектът осигурява по-голяма 

социална, икономическа и екологична устойчивост за в бъдеще. Определянето на област за 

селски туризъм според настоящото законодателство ще позволи създаването на областен 
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комитет, който може да намери други източници за финансиране и така да засили бъдещите 

дейности. Управлението на област¬та ще бъде публично-частно партньорство, в което ще се 

включи МИГ. Освен това изграденият капацитет през този проект помогна да се рационализира 

управлението на района, за да се подобри бъдещата му ефектив¬ност, като се избегнат скъпи и 

ненужни дублирания. 

  

Обобщение на проекта:  

Идеите зад този проект дойдоха от анализ за SWOT (от Strengths, Weaknesses, Opportunities 

and Threats - силни страни, слабости, възможности и заплахи) в началото на периода на 

ЛИДЕР+, както и от извършената последваща оценка на програма ЛИДЕР II. По време на 

обсъжданията на регионално ниво между избрани политици, търговски асоциации и други 

заинтересовани страни относно сформиране на МИГ по ЛИДЕР+, селският туризъм бе 

определен като приоритет и бе включен в тери¬ториалната стратегия за развитие. В същото 

време предстоящият закон за селските области бе определен като средство, с което стратегията 

може да се осъществи. 

Проектът включва интегрален и широкообхватен набор от дейности, насочени към различни 

целеви групи. Бяха набелязани селският туризъм, ресторанти и фирми за настаняване, за да се 

подобри качеството на хотелиерския сектор. Всички бенефициери на финансирането от 

ЛИДЕР+ влязоха в „мрежата на Вале дел Крокио" и така приеха нейната харта за качество, 

което им позволява да използват знака на тази селска област. Занаятите и местните хранителни 

продукти бяха подкрепени, за да се подобри местното кулинарно изкуство и профила на 

територията. Започнаха нови и интересни дейности, свързани с природата и културата, 

включително разви¬тие на археологически музей, център за посетители в Национален парк 

Сила и възобновяване на няколко туристически пътеки и археологически обекти. Наеха се 

фирми на млади хора, за да създадат по-добри информационни материали и да организират 

мероприятия, представящи района. 

 

Резултати от проекта:  

Главните резултати са: 

• Подобряване на капацитета и качеството на хотели¬ерския сектор 

• Увеличение на социалния капитал чрез засилване на сътрудничеството между фирми и 

други местни заин¬тересовани страни 
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• По-добър имидж и профил за територията като цяло. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Италия; Период на програмиране: 2014-2020; Финансиране: Общ бюджет: 3 582 251 

ЕВРО; ЕЗФРСР: 1 779 514  ЕВРО; Организатор на проекта: МИГ Вале дел Крокио; Уеб сайт: 

https://www.vallecrocchio.it. 

 

1.2. Разнообразяване на доходите на младите земеделски стопани чрез инвестиране в 

селскостопански туризъм 

Млада жена фермер реши да обнови стара сграда на семейната ферма и да предложи 

настаняване на туристи..  

  

Обобщение на проекта:  

Бенефициентът, 23-годишната Соня, пое семейството, което отглежда зеленчуци почти 30 

години и ги продава на големи национални търговци на дребно. Тя искаше да има по-голям 

контакт с хората във фермата и да поиска подкрепа от ПРСР за преструктуриране на една от 

сградите на фермата с цел предлагане на туристическо настаняване. 

Резултати от проекта:  

Туристите ще бъдат домакини 

поне 4-5 месеца / година. 

Очаква се гостоприемното 

предприятие да внесе допълнителни 20% 

от общия бизнес на стопанството преди 

инвестицията. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Италия; Период на 

програмиране: 2014-2020; Финансиране: 

Общ бюджет: 543 057 ЕВРО; ЕЗФРСР: 80 

737 ЕВРО; Организатор на проекта: Соня 

Касагранте Конти. 
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1.3. Разнообразяване на доходите на стопанството чрез инвестиране в агротуризма 

Семейна ферма реши да диверсифицира и допълни доходите си, като инвестира в агро-

туризъм.  

  

Обобщение на проекта:  

Лоренцо е 41-годишен предприемач, преструктурирал дейността на „Le Cune“, семейната 

ферма, която е наследил. Той изоставя някои 

дейности като винопроизводството и инвестира 

много в други, като производството и 

преработката на зехтин. 

Като последна стъпка от този процес, той реши да 

диверсифицира доходите на земеделското 

стопанство, стартирайки „селски туризъм“, и за тази 

подкрепа от ПРСР беше използвана за обновяване на 

къщата от 19-ти век, за да предложи гостоприемство 

в шест апартамента с общо 24 легла. 

 

Резултати от проекта:  

Предприемачът предвижда да приеме туристи за 

най-малко четири месеца в годината. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Италия; Период на програмиране: 2014-2020; Финансиране: Общ бюджет: 543 056 

ЕВРО; ЕЗФРСР: 80 736 ЕВРО; Организатор на проекта: Лоренцо Рицони; Уеб сайт: 

https://loliobiolecune.jimdo.com/. 

 

 

1.4. Проект - туристическа дестинация "Средиземноморски Алпи" 

 

Целта на ALPMEDITERR е да създаде туристическа дестинация за средиземноморските 

Алпи чрез структурирането на нейното управление в Европейския парк, но също и чрез 

дефинирането на териториална стратегия за устойчив туризъм, способна да придаде стойност на 
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разнообразието и особеностите на този защитена зона, по-специално по отношение на 

преходите. Проектът е замислен като преход, който има за цел да предостави оперативен 

капацитет на Европейската група за териториално сътрудничество, която обединява парк 

"Меркантур" и парк "Морски Алпи". Последният вече е в координация с някои партньори по 

проекта, които участват в проекта „Световно наследство”. 

  

 

 

Цели на проекта:  

Асоциацията на ALPMEDITERR се ангажира с усъвършенстването на политиката в областта 

на управлението на всички европейски общности, както и в областта на управлението на всички 

европейски общности, както и в областта на стратегическото развитие на туризма. vasto spazio 

protetto, по-специално за количествената строгост. Представете си, че ще получите достъп до 

транзитно преминаване, за да може да се възползва от възможностите на европейската общност 

за териториално сътрудничество (GECT), която е член на Парламента на Mercantour и се 

занимава с дейността на Alpi Marittime. Задачата за съвместна работа на партньора е партньор 

на патримониалното лице. 

 

Резултати от проекта:  

Първият резултат от проекта е дефинирането на стратегия, която ще характеризира 

туристическата дестинация на „средиземноморските Алпи“. Тази стратегия ще оцени 

потенциала на територията и ще определи най-добрите начини за нейното използване и 

насърчаване. В тясна връзка с дефинирането на тази стратегия, партньорите ще определят като 

подцели създаването на мрежа от трасета, за да подредят един последователен маршрут. 

Третият резултат е продължаване на общия процес, стартиран с Европейската харта за устойчив 

туризъм (CETS). През 2017 г. двата парка са планирали да подновят Хартата като Европейски 

парк. Проектът ще даде възможност за организиране на обучителни сесии за туристически 

оператори, като специално внимание ще бъде отделено на комуникацията. 

 

Данни за проекта: 
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Държава: Италия; Период на програмиране: 2014-2020; Финансиране: Общ бюджет: 598 500 

ЕВРО; ЕЗФРСР: 508 725 ЕВРО; Организатор на проекта: Природен парк на морските Алпи; Уеб 

сайт: http://www.alpmediterranee.eu. 

 

1.2 Финландия 

 

2.1. Маршрут на континента Свети Олав 

Най-големият проект за междутериториално сътрудничество във Финландия за периода 

2014-2020 г. има за цел да популяризира културното наследство като средство за развитие на 

туризма.  

  

Обобщение на проекта:  

Св. Олав - иначе известни като “поклоннически пътеки към Тронхейм” - са мрежа от 

маршрути през Швеция и Норвегия, които са сертифицирани от Съвета на Европа. Проект за 

разширяване на мрежата на изток от Атлантическото крайбрежие през Финландия към руската 

граница доведе до междутериториален проект по ЛИДЕР.  

Дейностите по проекта включват картографиране на всички исторически обекти, свързани 

със Свети Олав, във Финландия; организиране на информационни събития във всяка участваща 

област ЛИДЕР; установяване на контакти с норвежки и шведски оператори; както и 

разработване на маркетингови планове и мобилни приложения. 

 

Резултати от проекта:  

Стотици хора от различни сектори 

взеха участие в осемте териториални 

информационни събития, организирани 

от проекта. 

Някои добри дейности за 

публичност - под формата на 

телевизионно отразяване - 

позволиха някои цели на проекта 
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да бъдат изпълнени по-рано от първоначално планираното. 

За религиозните и нерелигиозните посетители маршрутът предлага нови възможности за 

внимателност и спиритизъм: 

възникваща тенденция на 

глобалния туризъм. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Финландия; Период на 

програмиране: 2014-2020; 

Приоритет: P6. Социално 

включване и местно развитие; 

Област на фокусиране: 6B: 

Местно развитие; Мярка: M07: 

Основни услуги и обновяване на 

селата; Финансиране: Общ бюджет: 

193 895; ЕЗФРСР: 81 435; Времеви обхват: 2017 до 2019 г.; Организатор на проекта: Брахеа 

център на университета в Турку; Уеб сайт: http://pyhanolavinmannerreitti.fi/. 

 

1.3 Люксембург 

 

3.1. WestTrail - Създаване на цифрова инвентаризация на пешеходни пътеки 

Разработване на онлайн Геопортал с готови за печат карти, с цел насърчаване на пешеходен 

туризъм в район със значителен и неизползван туристически потенциал. 

 

 Обобщение на проекта:  

Селският пейзаж на района МИГ Atert-Wark предлага красива природа и заслужава да 

бъде по-известен. Проектът WestTrail подкрепи развитието на туристическия туризъм и 

привличането на туристи в района. Заедно със съседния район (МИГ Lëtzebuerg) беше 

извършено и въведено в цифрова система детайлно картографиране на всички съществуващи 

пътеки. Този онлайн геопортал показва готови за печат карти за мрежа от около 1 000 км 

обозначени кръгови разходки и линейни туристически пътеки. Крайната стъпка на WestTrails е 

http://pyhanolavinmannerreitti.fi/
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да стане част от „Leading Quality Trails“, етикет, издаден от Европейската асоциация на 

Ramblers. 

Резултати от проекта:  

Бяха инспектирани и картографирани мрежи от около 1 000 км обозначени кръгови 

разходки и линейни туристически пътеки, съответстващи на повече от 130 различни 

туристически пътеки в региона. 

Всички общини подготвиха SWOT анализ на съществуващите си туристически оферти и 

пешеходни пътеки. 

Цифрова документация на събраните данни беше създадена като споделена база данни за 

създаване на мрежа от пътни маршрути, която да бъде комбинирана с геопортал с готови за 

печат карти. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Люксембург; Период на програмиране: 2014-2020; Приоритет: P6. Социално 

включване и местно развитие; Област на фокусиране: 6B: Местно развитие; Мярка: М19: 

ЛИДЕР / CLLD; Финансиране: Общ бюджет: 19 300; ЕЗФРСР: 13 703; Времеви обхват: 2016 до 

2017 г.;  

Организатор на проекта: МИГ Atert-Wark; Уеб сайт: http://www.westtrail.lu/index.php?lang=en. 

  

 

1.4 Естония 

 

4.1. Да живееш на ръба 

Маршрутът “Живот на ръба” се състои от 21 различни обекта, представящи природата, 

културата и историята на Южна Естония, използвайки жълтата рамка, символичният символ на 

“National Geographic”. 

 

 Обобщение на проекта:  

Това е пример, когато една добра идея беше взета от Холандия и приложена на практика в 

друга страна. Сътрудничеството между Местни инициативни групи в Югоизточна Естония, 

туристическите предприемачи и “National Geographic” привлече вниманието на обществеността 

към местата за красота в Юго-Естония. 
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Сътрудничеството разработи маршрут „Живот на ръба“, който се състои от 21 различни 

обекта, представящи природата, културата и историята на Южна Естония, като се използва 

жълтата рамка, която е емблематичният символ на списание „National Geographic“. 

Допълнителни дейности бяха инициирани от местни предприемачи, включително фото и видео 

конкурси; конкурс за сувенири и разработване на книга с южно-естонски истории. 

 

Резултати от проекта:  

Създадени са нови мрежи за сътрудничество между 

предприемачите. 

Местните общности и местните предприемачи 

участват съвместно в развитието на туризма. 

Увеличава се броят както на местните, така и на 

чуждестранните туристи в региона. 

Приходите от туризъм в региона нарастват, което от 

своя страна увеличава заетостта и привлича инвестиции. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Естония; Период на програмиране: 2007-

2013; Приоритет: P6. Социално включване и местно 

развитие; Област на фокусиране: 6B: Местно развитие; 

Финансиране: Общ бюджет 125 000; ЕЗФРСР: 68 114; 

Организатор на проекта: Асоциация за развитие на селските райони в Тарту 

Уеб сайт: http://visitsouthestonia.com/ 

  

4.2. Насърчаване на развитието на селските райони по телевизията 

Естонският телевизионен проект NRN помогна да се промени общественото мнение за 

живота в селските райони. 

 

 Обобщение на проекта:  

Насърчаването на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) по 

телевизионни програми насърчава хората да формират по-положителен образ и да разберат 

стойността на живота и работата в селските райони. Инициативата на естонската NRN за 
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въвеждане на проекти по ПРСР по телевизията е силно визуална и подкрепя целта за 

насърчаване на живота в селските райони. 

Естонската национална мрежа за радиоразпръскване е сключила договор с естонската 

обществена радиостанция за продуциране на две телевизионни програми. Първият, наречен 

“Ilus Maa” (“Красива страна”), включва 30 

видеоклипа, които се изпълняват по 7-10 

минути. Втората програма е телевизионно 

шоу / викторина, наречена “Eesti mäng” 

(“Естонска игра”). 

 

Резултати от проекта:  

Според измерването на аудиторията, 

двете програми са получили високи 

оценки и обратната връзка е много добра. 

Програмите насърчават участниците в 

селските райони, местните продукти и 

различните селски райони. 

Телевизионната програма “Ilus Maa” 

(“Красива страна”) има 673 000 зрители. 

Популярната телевизионна шоу / викторина “Eesti mäng” (“Естонска игра”) достигна аудитория 

от 3,428,000 зрители. Популярността на програмата беше висока, особено в селските райони - с 

1.265.000 телевизионни зрители, 1.194.000 зрители в по-големите градове и 975.000 зрители в 

по-малките градове. Като се има предвид малкото население на Естония (1.315 милиона), тези 

резултати са забележителни. 

Данни за проекта: 

Държава: Естония; Период на програмиране: 2007-2013; Финансиране: Общ бюджет 51 120; 

ЕЗФРСР: 38 340; Организатор на проекта: Естонски NRN; Уеб сайт: http://www.maainfo.ee/ 
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1.5 Ирландия 

 

5.1. Приключение на Средна Ирландия 

Стартираща компания, специализирана в спортни 

дейности на открито, използва подкрепата на ПРСР за 

закупуване на оборудване и отговаря на нарастващото 

търсене на туристическа оферта. 

 

Обобщение на проект:  

Туризмът е сектор от голямо значение за 

икономиката на селските райони, особено като се има 

предвид съвременната тенденция за активен начин на 

живот и търсенето на селски / спортни дейности на 

открито. Въпреки това, много селски райони все още 

не са използвали пълния му потенциал. 

Mid Ireland Adventure е стартираща компания, която 

цели да отговори на нарастващото търсене на този вид туризъм. Той предлага широк спектър от 

дейности, включително планинско колоездене, екскурзии с водач, летни лагери, сафарита на 

бордовете и т.н. Велосипеди, гребни дъски и мокри костюми. 

Резултати от проекта:  

Проектът създаде една работа на пълен работен ден и една сезонна позиция. С нарастването 

на компанията се очаква бъдещото създаване на работни места. 

Компанията привлича все повече посетители в района на Ирландия, включително местни, 

национални и международни клиенти. 

Нарастващият брой посетители донесе ползи за местната икономика. Например, 

посетителите използват местни услуги за продажба на дребно, хотелиерство и настаняване. 

Обучението по околна среда се предоставя, за да информира и вдъхновява по-голяма 

оценка на средата, в която се извършват дейностите. 
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Компанията насърчава осведомеността за безопасността на водата, в допълнение към 

подчертаването на аспекти на местната култура и наследство чрез включването на 

образователен елемент в неговите обиколки. 

Данни за проекта: 

Държава:Ирландия; Период на програмиране: 2014-2020; Приоритет: P6. Социално включване и 

местно развитие; Област на фокусиране:х6B: Местно развитие; Мярка:М19: ЛИДЕР / CLLD; 

Финансиране: Общ бюджет 20 957; ЕЗФРСР: 5 580; Времеви обхват: 2017 до 2018 г.; 

Организатор на проекта: Приключение на Средна Ирландия; Уеб сайт: 

http://www.midirelandadventure.ie/. 

 

 

1.6 Португалия 

 

6.1. Насърчаване на селския туризъм в Португалия 

Идентифициране на селски туризъм, който е довел до успешни практики за споделянето и 

възпроизвеждането им в други територии. 

 

 Обобщение на проекта:  

Този проект имаше за цел да идентифицира набор от селски туризъм, който доведе до 

успешни практики и следователно може да бъде споделен и повторен в други територии. При 

проследяването на този опит вниманието не се обръщаше само на крайните резултати от 

инициативите, но и на пътя, който доведе до успех. 

Успоредно с това проектът разработи специфична методология за идентифициране на добри 

практики, която позволява непрекъснато проучване на двигателите за селски и селски туризъм, 

които имат по-дългосрочна перспектива. Освен знанията, придобити в рамките на проекта, 

капацитетите бяха изградени и чрез 

укрепване на мрежите между съответните 

участници и техните дейности за 

популяризиране. 

 

Резултати от проекта:  

http://www.midirelandadventure.ie/
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 83 села се присъединиха към мрежата на селата и няколко институции (публични и 

частни) участваха в дейностите; 

 Частни инвестиции в селата могат да бъдат мобилизирани; 

 Бе възстановен значителен брой традиционни сгради; 

 Създаден е център за резервация „Села на Португалия“; 

 Създава и популяризира годишен календар на събитията. 

 

Данни за проекта:  

Държава: Португалия; Период на програмиране: 2007-2013; Приоритет: P6. Социално 

включване и местно развитие; Област на фокусиране: 6B: Местно развитие; Финансиране: 

Общ бюджет 134 964; ЕЗФРСР: 67 482; Организатор на проекта: Associação do Turismo de 

Aldeia; Уеб сайт: http://www.aldeiasportugal.pt. 

  

 

1.7 Словения 

 

7.1. Ritoznojčan - повторно въвеждане на пазара на качествено вино от миналото 

Проектът е насочен към нуждите на местните лозари и винопроизводители в община 

Словенска Бистрица, за да добавят стойност към работата си и да подобрят пазарната си 

позиция. 

 

 Обобщение на проекта:  

Лозарите и винопроизводителите в Словенска Бистрица от години работят индивидуално. 

Качеството на виното им не е стандартизирано и всеки от тях е твърде малък, за да постигне 

значителен напредък като бизнес. Те решиха да обединят усилията си и да проучат 

възможностите за съживяване на 200-годишната традиция на виното Ритожнойджан. 12 

винопроизводители и винопроизводители се организираха в консорциум, споделяха практика и 

се учат от примери от други винарски региони. Те разработиха документацията и подадоха 

молба за правна защита като призната традиционна наименование (PTP) за виното Ritoznojčan. 

Те определиха производствените спецификации и разработиха рекламни инструменти. 
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Резултати от проекта:  

Създава се сътрудничество между 13 местни винопроизводители и винопроизводители. 

Виното Ritoznojčan получи статут на 

правна защита. 

Ежегодно се произвеждат около 10 

000 до 15 000 литра Ritoznojčan PTP. 

 

Данни за проекта: 

Държава:Словения; Период на 

програмиране: 2007-2013; Приоритет: 

P6. Социално включване и местно 

развитие; Област на фокусиране: 6B: 

Местно развитие; Финансиране: Общ 

бюджет: 33 163; ЕЗФРСР: 21 171; 

Организатор на проекта: РИЦ 

Словенска Бистрица;  Уеб сайт:  

http://vino-ritoznojcan.si. 

  

 

1.8 Полша 

 

8.1. Създаване на културната и кулинарната марка на долината на Висла 

Финансирането от ЕС е предназначено за създаване и популяризиране на нова културна 

и кулинарна марка за атрактивната долина на Висла в Полша, която помага на региона да 

привлече туристите.  

 

Обобщение на проекта:  

Долината на Висла в района Куявско-Поморье, Полша, е красив регион с богато културно и 

кулинарно наследство. Създаден е нов проект, съфинансиран от ЕЗФРСР, за популяризиране на 

хранителните и културните атракции в района. Резултатът е пакет от задълбочено проучени 

оферти за туристи, нова културна и хранителна марка и по-бизнес подход за привличане на 

туристи. 
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Резултати от проекта:  

Стартиране на нова мрежа, 

която насърчава хранителния и 

културен туризъм в долината на 

Висла и създаването на 6 

туристически пакета, 

включващи пътувания до 

долината на река Висла и района 

на Добжинска. 

Около 100 души взеха 

участие в семинари, учебни 

пътувания и дейности, 

целящи споделяне на знания, 

подобряване на уменията и 

разработване на нови подходи в туристическата индустрия. 

Туризмът в региона вече е добре развит, като включва различни хора в предлагането на 

иновативни и разнообразни предложения. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Полша; Период на програмиране: 2014-2020; Приоритет: P6. Социално включване и 

местно развитие; Област на фокусиране: 6A: Диверсификация и създаване на работни места; 

Мярка: М20: Техническа помощ; Финансиране: Общ бюджет: 7100; ЕЗФРСР: 4518; 

Организатор на проекта: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 

Pozarządowych TŁOK; 

Уеб сайт: http://www.tlok.pl 

 

8.2. Насърчаване на традиционните хранителни продукти в регион Мазовия, Полша 

Полска НПО използва финансиране от ЕЗФРСР за популяризиране на местни 

традиционни храни от района на Мазовия чрез кулинарна пътека, конкурс за храна и серия от 

образователни курсове.  

 

http://www.tlok.pl/
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Обобщение на проекта:  

Местна група за действие за полския регион Мазовия се опитва да направи района по-

привлекателен за посетителите и да подобри икономическото си развитие. Проектът се 

фокусира върху развитието и 

популяризирането на местни и 

традиционни хранителни продукти, 

предприемачески дейности и 

усъвършенстване на знанията и 

уменията в производствените техники.   

Полска НПО използва средствата от 

ЕЗФРСР за създаване на щандове за 

популяризиране на традиционните 

продукти на регионалните панаири за 

храна, за създаване на кулинарна пътека, 

включваща филм и книга, за организиране 

на местен конкурс за храна и провеждане на 

серия от образователни курсове. 

 

Резултати от проекта:  

213 души участваха в 23 курса и семинари, придобили нови знания и умения. 

Културната пътека на Мазовия беше лансирана за насърчаване на местните производители и 

повишаване на тяхната видимост, включително филм и книга. 

Създаден е кулинарен конкурс за награждаване на най-добрите местни и традиционни 

продукти на Южна Мазовия. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Полша; Период на програмиране: 2014-2020; Приоритет: P6. Социално включване и 

местно развитие; Област на фокусиране: 6A: 6B: Местно развитие; Мярка: М20: Техническа 

помощ; Финансиране: Общ бюджет: 14 300; ЕЗФРСР: 8 942; Организатор на проекта: МИГ 

Razem dla Radomki; Уеб сайт: http://www.razemdlaradomki.pl. 
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1.9 Франция 

 

9.1. Етикет „Pays Gourmand“ - популяризира френските местни ресторанти 

Френски регион разработи своя собствена марка, която се възползва от кулинарните си 

традиции, както и от разнообразието и качеството на местната си продукция. 

 

 Обобщение на проекта:  

 Основните икономически 

дейности на територията на Asses, 

Verdon, Vaïre, Var (Pays A3V) на 

юг от Франция са селското 

стопанство и туризма. Проучване, 

проведено от местната група за 

действие, обхващащо района, 

разкри, че територията има силна 

кулинарна традиция, която не се 

използва. Също така е установено, 

че много малко ресторанти в 

района използват местна 

продукция, въпреки качеството и 

разнообразието на предлаганите продукти. 

Подкрепата по LEADER бе използвана за създаване на местна марка, етикет „Pays 

Gourmand“, който имаше за цел да признае ресторантьорите на територията, която предлага 

местни продукти в техните ресторанти. Разработването на етикета включваше серия от 

анимационни дейности за установяване на сътрудничество между ресторантьори и 

производители на територията, включително организиране на срещи и обучение на 

професионалисти. Ключов аспект на проекта бяха и промоционални и информационни 

дейности като разработване на специален уебсайт, брошури, каталози и организиране на 

събития, насочени към потребителите (жители и туристи). 
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Резултати от проекта:  

Проектът беше толкова успешен, че два последващи проекта за сътрудничество с 

допълнително финансиране по LEADER разшириха използването на етикета в близките 

територии на Serre-Ponçon, Ubaye, Durance (Pays Sud) (2013-2014) и Dignois (Pays Dignois) 

(2014- 2015). 

През 2013 г. Pays A3V и Pays SUD решиха да обединят опита си с цел по-нататъшно 

разширяване и обогатяване на марката. 

В началото на 2016 г. 59 ресторанта се отличават с етикета „Pays Gourmand“ (22 в страната 

A3V, 19 в Pays SUD и 18 в Pays Dignois) и 60 местни доставчици на продукти. 

Инициативата се оказа устойчива. От края на финансирането на проекта трите територии 

разшириха подхода чрез действия, насочени към всички, които се занимават с кетъринг в 

териториите, включително училищните столове. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Франция; Период на програмиране: 2007-2013; Приоритет: P3. Хранителна верига 

и управление на риска; Област на фокусиране: 3A: Интегриране и качество на хранително-

вкусовата верига; Финансиране: Общ бюджет: 194 500 EUR; ЕЗФРСР: 107 429 EUR (55%); 

Организатор на проекта: Pays Gourmand;  Уеб сайт: http://paysgourmand.com. 

 

9.2. Изкуството като лост на местното развитие в планински район 

Проект LEADER използва артистични творения, за да увеличи привлекателността на 

отдалечен селски район и да стимулира 

икономическата активност.  

 

Обобщение на проекта:  

 За да се съживи отдалечена планинска 

зона с тежки условия и да се стимулира 

икономическата активност, проект, 

финансиран с LEADER, улесни създаването 

на нова туристическа оферта. Тази нова 

оферта се основава на произведения на 

изкуството, вдъхновени от околния пейзаж, 

http://paysgourmand.com/
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придружени от интегриран пакет от дейности като организиране на художествени събития, 

проучвания, консултантски услуги и рекламни дейности.  

 

Резултати от проекта:  

През лятото на 2017 г. в района бяха организирани над 50 „събития за бягство“. 

Съветът по туризъм в Ардеш проведе проучване за осъществимост, което достигна 50 000 

посетители годишно. Като се има предвид, че средният човек харчи около 15 EUR на ден, 

икономическото въздействие се оценява на около 750 000 EUR годишно. 

Съвременното творчество, вдъхновено от ландшафта, се превърна в непрекъснат процес в 

района и всяка година се предлага нова художествена програма, включваща все повече 

културни обекти в района. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Франция; Период на програмиране: 2014-2020; Мярка: М19: ЛИДЕР / CLLD; 

Финансиране: Общ бюджет: 1,5 млн. EUR; ЕЗФРСР: 420 000 EUR; Организатор на проекта: 

МИГ „ЛИДЕР Ардеш 3“ и регионален природен парк Monts d'Ardèche ;  Уеб сайт: 

http://www.lepartagedeseaux.fr/accueil-partagedeseaux.html. 

 

9.3. WAB, селско училище за дигитален преход 

Подкрепата на LEADER спомогна за създаването на уеб училище за местните предприятия, 

предоставящо им средства за по-добро организиране на тяхната работа и предлагане на пазара 

на своите услуги и продукти.  

 

Обобщение на проекта:  

 Съществуващото обучение за местни 

предприятия, предлагано от местните власти в 

района на Дордон, Франция, не се фокусира 

достатъчно върху цифровите аспекти. През 2016 

г. беше създадено ново социално предприятие, 

което да помогне за промяна на това. Социалното 

предприятие, наречено Wab, имаше за цел да 

стимулира цифровото използване сред малките 
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селски предприятия и има по-широката амбиция да инсталира дигитален град в Бержерак. 

„Wab“ има за цел да стимулира използването на дигитални инструменти сред малките селски 

предприятия в района. Това е „уеб училище“, което учи местните фирми да разработват 

ефективни стратегии, които включват цифрови аспекти в организирането на работа, 

комуникация и маркетинг.  

 

Резултати от проекта:  

48 местни бизнес мениджъри присъстваха на 4-дневен (28 часа) краен курс за дигитални 

инструменти за развитие на бизнеса. 

Беше предоставен безплатен, конфиденциален и персонализиран доклад на 120 малки 

селски предприятия в областта ЛИДЕР, предоставяйки им цялостен анализ на тяхното цифрово 

състояние, включително препоръки за развитие на цифровия бизнес. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Франция; Период на програмиране: 2014-2020; Мярка: М19: ЛИДЕР / CLLD; 

Финансиране: Общ бюджет: 61 864. EUR; ЕЗФРСР: 30 292 EUR; Организатор на проекта: Уеб 

асоциация Bergeracoise (WAB); Уеб сайт: http://www.lepartagedeseaux.fr/accueil-

partagedeseaux.html. 

 

9.4. Придобиване на оборудване за биологично винопроизводство 

Поддръжката на ПРСР даде възможност на семейната ферма да подобри качеството на 

биологичното вино, което произвеждат, като финансира закупуването на ново оборудване.  

Обобщение на проекта:  

 Domaine de Muzy е семейна ферма, отглеждаща биологично вино и плодове. Органичната 

сертификация е получена през 2010 г. за цялата земя. Фермата преследва по-високо качество на 

лозарството, като държи цялата преработка във фермата. През 2010 г. това беше първата ферма, 

която възприе биодинамиката като система за производство на вино и тази стратегия се оказа 

успешна във времето. 

Подкрепата от ЕЗФРСР позволи на бизнеса да инвестира в нова винарска изба и стая за 

ферментация, с по-широки работни пространства и повече капацитет за съхранение. По-

конкретно, финансовата подкрепа му позволи да закупи колан с асансьор, резервоар за 

мацерация и ваничка за винификация. 
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Резултати от проекта:  

Новите съоръжения и оборудване 

помогнаха на бенефициентите да 

подобрят качеството на виното си и 

да осигурят своя пазарен дял. Близо 

две трети от клиентите са частни 

клиенти. Майсторите на изби и 

ресторантите представляват още 

30%, а останалите 5% се изнасят. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Франция; Период на 

програмиране: 2014-2020; Мярка: 

M04: Инвестиции във физически 

активи; Финансиране: Общ бюджет: 20 750  EUR; ЕЗФРСР: 4 140 EUR; Организатор на проекта: 

Sarl viticole Domaine de Muzy; Уеб сайт: http://www.domainedemuzy.fr. 

 

 

1.10 Гърция 

 

10.1. Най-добрите гръцки вкусове 

Най-добрите гръцки вкусове е амбициозен 

проект за сътрудничество по ЛИДЕР, включващ 

21 местни инициативни групи и повече от 50 

общини, които работят заедно за 

популяризиране на качествени гръцки продукти, 

основани на местни кулинарни традиции и 

култура. 
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 Обобщение на проекта:  

 Този проект за сътрудничество LEADER събра заедно партньори от цяла Гърция за 

насърчаване на качествените гръцки храни и напитки и наследството като средство за 

стимулиране на развитието на селските райони. 

Партньорите работиха заедно, за да покажат многото качествени гръцки продукти, но също 

така и пълния набор от умения, знания, ритуали, символи и традиции за производство, 

подготовка и дори консумация на храна в Гърция. 

Проектът подкрепи създаването на „Най-добрата гръцка мрежа от вкусове“, съставена от 

МИГ, общини и институции от цяла Гърция, и се договори стратегия за мрежата и план за 

действие. Основните дейности, разработени от мрежата, бяха: изследване и научно представяне 

на ценностите на гръцката кухня; промоция и маркетинг на качествени гръцки продукти на 

международните пазари, включително чрез маркетингов план, видеоклипове, уебсайт, събития 

и рекламни материали. 

 

Резултати от проекта:  

Най-добрата гръцка вкусова мрежа, включваща 21 местни инициативни групи, 55 гръцки 

общини и три организации: Института за гръцка храна, култура и гастрономия; Център за 

технологични изследвания на У. Македония; аграрния университет в Атина. 

Разработване на концепцията за най-добрите гръцки вкусове за маркетингови цели, 

координирани промоционални действия на около 80 партньори в 21 региона и асоцииран 

уебсайт, съдържащ 21 видеоклипа от наличните храни на територията на всяка МИГ. 

Най-добрите гръцки вкусове сега ще се превърнат в автономна организация с нестопанска 

цел, което ще му даде по-твърда основа да продължи своята работа извън финансирането на 

проекта. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Гърция; Период на програмиране: 2007-2013; Финансиране: Общ бюджет: 321 000 

EUR; ЕЗФРСР: 304 950 EUR; Организатор на проекта: Parnonas Development Agency SA;  Уеб 

сайт: http://www.finestgreektastes.com. 
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10.2. Културата като лост за устойчиво развитие - художествен отговор на 

мигрантската криза 

Проект за междутериториално сътрудничество между 11 местни инициативни групи на 

ЛИДЕР в Гърция използва културата като инструмент за повишаване на разбирането за 

разгръщащата се мигрантска криза. 

 

 Обобщение на проекта:  

 През януари-октомври 2015 г. повече от 250 000 бежанци са пристигнали на остров Лесбос, 

който има население от само 90000 души. Въпреки че местните услуги са подложени на 

напрежение и туристическата индустрия е сериозно засегната, впечатляващото местно 

реагиране при извънредни ситуации е силно разчитано на НПО и островитяни. ' солидарност. 

За насърчаване на разбирането за тежкото положение на бежанците и за насърчаване на 

солидарността, толерантността и хуманните реакции на кризата, Агенцията за местно развитие 

на Лесбос и 10 други гръцки островни МИГ организираха пролетния фестивал на гръцките 

острови, който включваше фокуса върху използването на културата за устойчиво развитие. 

Мигрантската криза беше гореща тема, припомняйки събития от собствената история на 

преселването на островите през 1922 г., което 

доведе до някои мощни артистични отговори. 

 

Резултати от проекта:  

Гръцкият пролетен фестивал на изкуството в 

Лесбос, на който присъстваха 145 артисти и 

включваха поредица от събития, включително 

конференция „Културата като лост за устойчиво 

развитие“. 

Поредица от изключително чувствителни 

произведения на изкуството, които подчертават 

човешката реалност на мигрантската криза. Три 

албума с произведения на изкуството са произведени 

от Агенцията за местно развитие Лесбос: графичен роман, 

озаглавен „Чайките“, албум с произведения на изкуството, озаглавен „Insularity - Study in a 

Place“, и албум с произведения на изкуството, озаглавен „The Passage“. 



 “Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

   

   

  

  

 
 

Поучване и анализ в изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., проект  

„Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните 

идентичности, продукти и забележителности“ 

72 

 

72 

 

 

Данни за проекта: 

Държава: Гърция; Период на програмиране: 2007-2013; Финансиране: Общ бюджет: 75 600 

EUR; ЕЗФРСР: 64 260  EUR; Организатор на проекта: Агенция за местно развитие Лесвос. 

 

10.3. Историко-фолклорен музей на Никити 

Защита на културното и архитектурно наследство при създаването на нова туристическа 

атракция.. 

 Обобщение на проекта:  

 Икономиката на Никити в Халкидики се основава на селското стопанство и туризма. 

Въпреки наличието на голям брой хотели и туристически обекти, в района липсваха културни 

съоръжения като музеи и изложбени центрове. За да се покрие тази празнина и да се създаде 

нова туристическа атракция, старата сграда на училището, построена през 1870 г., се превръща 

в музей на фолклора. Работите започнаха през 2000 г., но след това спряха поради липса на 

финансиране. 

Проектът спомогна за завършване на обновяването на сградата и околностите, а също така 

помогна за мобилизирането на местната общност за събиране на материали за постоянната 

колекция на музея.  

 

Резултати от проекта:  

Музеят отвори вратите си за посетители през април 2015 г. и се очаква да бъде значителна 

туристическа атракция, увеличаваща броя на посетителите в старото село Никити. 

Работата на Фолклорния музей дава 

възможност за демонстрация на местен 

фолклор и култура на района за 

посетители не само от Гърция, но и от 

чужбина. Той също така подчертава 

културното наследство на региона, като 

същевременно отличава други 

предлагани туристически услуги. 

 

Данни за проекта: 



 “Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

   

   

  

  

 
 

Поучване и анализ в изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., проект  

„Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните 

идентичности, продукти и забележителности“ 

73 

 

73 

 

Държава: Гърция; Период на програмиране: 2007-2013; Финансиране: Общ бюджет: 206 545 

EUR; ЕЗФРСР: 196 218  EUR; Организатор на проекта: Музей на Никити - НПО; Уеб сайт: 

http://www.mouseionikitis.gr/en/ 

 

 

1.11 Словакия 

 

11.1. Разнообразяване на национален паметник на културата в център за отдих 

Уникален военен крепостен комплекс, включен като национален паметник на културата, е 

превърнат в атрактивен рекреационен и релакс център Кортина. 

 

 Обобщение на проекта:  

 С подкрепата на програмата за развитие на селските райони, част от уникалния военен 

крепостен комплекс - Бастионът на втората линия на Палатинус, намираща се в Комарно, бе 

превърнат в атрактивен рекреационен и релакс център Кортина. 

 

Съоръженията, изградени с подкрепа 

за ПРСР, включват настаняване, два 

ресторанта и кухня с технически 

съоръжения, фитнес зала, уелнес зона 

с джакузи и сауна. По време на 

реконструкцията са запазени всички 

забележителности на имота, която е 

важна историческа крепост в 

Централна Европа. 

 

Резултати от проекта:  

Реконструиран е национален 

паметник на културата и е развита 

нова туристическа инфраструктура. 

 

Създадени са 16 нови работни места. 
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През първата година от дейността на центъра бяха осигурени 168 места за настаняване, 

както за физически лица, така и за семейства. 

Бяха организирани 70 бизнес събития. 

Всяка седмица се организират сватби, семейни събития и тържества. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Словакия; Период на програмиране: 2014-2020; Финансиране: Общ бюджет: 1 210 

170.22 EUR; ЕЗФРСР: 406 708.73 EUR; Организатор на проекта: KORTINA COM sro;  Уеб сайт: 

http://www.kortinakomarno.sk/ 

 

11.2. Увеличаване на капацитета на доставчик на малки квартири в селските райони 

на Словакия 

В отговор на нарастващия брой туристи, малък доставчик на жилища използва подкрепа от 

ПРСР, за да увеличи капацитета на своя бизнес и да създаде дейности за свободното време. 

 

 

 Обобщение на проекта:  

 През 2016 г. повече от 5 милиона туристи са посетили Словакия, което е рекорден брой и 

увеличение с 15% в сравнение с 2015 г. Нарастващото търсене доведе до необходимостта от 

увеличаване на капацитета на туристическите съоръжения и качеството на предлаганите услуги. 

Малък доставчик на жилища в селските райони използва подкрепата от програмата за 

развитие на селските райони, за да построи три 

нови дървени дървени кабини и по този начин 

да увеличи капацитета му за настаняване. 

Бенефициентът организира и развлекателни 

дейности като открит плувен басейн, тенис 

корт, детска площадка за деца и беседка с 

възможност за барбекю и парти. 

 

Резултати от проекта:  

20% увеличение на настанените гости през 

първата година след приключване на проекта. 
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Създава една нова работа и поддържа оригиналните работни места. 

Повиши се предлагането на услуги за отдих, тъй като сега съоръжението предлага 

възможност за отдих в открит плувен басейн, за игра на тенис, волейбол, уличен бал на тенис 

корта и детска площадка. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Словакия; Период на програмиране: 2014-2020; Финансиране: Общ бюджет: 348 

982.96 EUR; ЕЗФРСР: 143 955.46 EUR; Организатор на проекта: Инж. Войтех Ламперт. 

 

11.3. Награждаване на Регионална марка за качество "KARSTICUM" 

Словашки културен център използва подкрепата на ЕЗФРСР за развитие и насърчаване на 

регионална марка за подобряване на продажбите на местни занаятчийски продукти. 

 

 Обобщение на проекта:  

 Културният център ALMA в 

словашкия район на Националния парк 

„Карст” искаше да популяризира 

местните занаятчийски храни и 

занаяти чрез регионална марка. 

Създаването на марката Karsticum 

цели да помогне на производителите 

да увеличат продажбите си, да 

запазят традициите и да развият 

туризма. 

Културният център ALMA използва 

подкрепата на ЕЗФРСР, за да създаде 

процес за възлагане на марката на 

кандидатите и за популяризирането му чрез 

събития като пазари на земеделски производители и рекламни материали. Бяха организирани 

семинари за обучение на панелите за оценка, които да присъждат марката.   

 

Резултати от проекта:  
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Марката Karsticum спомогна за подобряване на продажбите на занаятчийски продукти от 

региона. 

Марката вече се използва от 21 производители и доставчици на услуги, като са признати 48 

продукта или услуги. 

 

Марката е широко призната в района и повече занаятчийски производители са подали 

заявление за използването му. 

Проектът даде възможност на производителите да обменят знания за своя опит и методи на 

производство. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Словакия; Период на програмиране: 2007-2013; Финансиране: Общ бюджет: 23 

490 EUR; ЕЗФРСР: 18 792 EUR; Организатор на проекта: Гражданско сдружение ALMA;  Уеб 

сайт: http://www.karsticum.sk 

 

11.4. По стъпките на Магинград 

Словашки град използва подкрепата на ЕЗФРСР, за да създаде образователна пътека, която 

да популяризира историческото, културното и природното наследство на местността. 

 

 Обобщение на проекта:  

 Словашкото село Нижни скалник се намира в 

район с богата история, както и много културни 

и природни забележителности, които до голяма 

степен са непознати за посетителите. Проектът 

имаше за цел да привлече повече туристи в 

района и да свърже местните жители с миналото 

на региона. Град Ниски скалник използва 

подкрепата на ЕЗФРСР за проектиране и 

разработване на образователна пътека, 

свързваща няколко села, с информация за 

http://www.karsticum.sk/
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историята, жителите и културата на района. Местни занаятчии създават скулптури за 

разходката. 

 

Резултати от проекта:  

Повече посетители дойдоха в района и пътеката бързо стана популярна сред местните 

жители. 

Проектът възобновява интереса към мястото на бившия замък Магинград, повишавайки 

осведомеността за неговото историческо значение. 

Пътеката насърчава местните жители да научат повече за историята на района, както и за 

природните му забележителности. 

 

Данни за проекта: 

Държава: Словакия; Период на програмиране: 2007-2013; Финансиране: Общ бюджет: 27 

699 EUR; ЕЗФРСР: 17 501 EUR; Организатор на проекта: Obec Nizny Skalnik;  Уеб сайт: 

http://www.malohont.sk. 

 

 

 

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ТУРИЗМА 

2.1 Свобода на туристическото движение 

 

Туристите и посетителите трябва да се възползват, съобразно с международния закон и 

националното законодателство, от свободата да се местят между една държава и друга. В 

съгласие с член 13 на Универсалната декларация за човешките права, те трябва да имат право на 

пътуване до културни места без да подлежат на прекомерни формалности или разграничаване. 

Туристи и посетители трябва да имат достъп до всички налични форми на комуникация, 

вътрешни или външни. Те трябва да ползват точен и лесен достъп до местни административни, 

легални и здравни услуги. Те трябва да бъдат свободни да се свържат с консулските 

представители на техните страни съобразно с дипломатичните конвенции в сила. 

http://www.malohont.sk/
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Туристите и посетителите трябва да се ползват със същите права както гражданите на 

страната, която посещават засягайки конфиденциалността на личните данни и информация 

засягаща тях, особено когато тези са складирани електронно. 

Административни процедури, отнасящи се за преминаване на граница попадащи в 

компетентността на държавите или произлизащи от международни споразумения, като визи и 

формалности на митницата, трябва да бъдат сведени до минимум, за да улеснят туриста при 

пътуването му. Споразумения между страни, 17 които да съчетават и опростяват пътуванията 

трябва да бъдат насърчени. Специфични данъци, които да ощетяват туризма и подкопават 

неговата конкурентноспособност трябва да бъдат постепенно спирани или поправяни. 

Доколкото икономическото положение на страните, от които те идват позволява, пътници 

трябва да имат достъп до обратими валути, нужни за техните пътувания. 

 

2.2 Туризмът, изгодна дейност за страните домакин 

 

Местното население трябва да бъде свързано с дейностите на туризма и да споделя 

справедливо икономическите, социални и културни придобивки свързани с тях.  

Политиката в туризма трябва да беше приложена по такъв начин, че да спомага за 

подобряването на стандарта на живот на населението в районите, които са посетени и да 

удовлетворяват техните нужди. Планирането и архитектурата на курортите за туризъм трябва 

да планират да ги интегрират. Където уменията са равни, приоритет трябва да бъде даден на 

местната работна ръка.  

Специално внимание трябва да се обърне на специфичните проблеми на крайбрежните 

области и островни територии както и за уязвими провинциални или планински райони, за 

които туризмът често представя малка възможност за развитие.  

Хората в сферата на туризма, особено инвеститорите, трябва да осъществяват проучвания за 

въздействието на техните проекти върху околната среда и природните дадености. Те трябва да 

предоставя най-добрата прозрачност и обективност при обявяването на информация за техните 

бъдещи програми и предвидимите отражения и трябва да поощряват диалог върху тяхното 

съдържание с местното население. 

 

2.4 Задължения на инвеститорите в туризма 
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Предприемачите в туризма имат задължение да предоставят на туристите обективна и 

честна информация за местата, на които отиват и за условията на пътуването, гостоприемството 

и престоя. Те трябва да гарантират това, което договорните клаузи предлагат. Трябва да 

гарантират, че техните клиенти са запознати с адекватното отношение към природата, цената и 

качеството на услугите и да предоставят финансовата компенсация в случай на едностранно 

нарушаване на договора.  

Хората в туристическия бизнес трябва до степен, в която то зависи от тях, да окажат помощ, 

в сътрудничество с обществените власти, за сигурността, предотвратяване на произшествия, 

защитата за здравето на тези, които търсят техните услуги. Те трябва да подсигурят 

съществуването на подходящи системи за застраховане. Те трябва да извършват оказаните в 

закона дейности свързани с туризма и да заплатят глоба при пропуск в тази насока.  

Доколкото като това зависи от тях, предприемачите трябва да допринасят за културното и 

духовното равновесие на туристите и да ги допускат, по време на техните пътувания, да 

упражнявате техните религии.  

Обществените власти на страната домакин, в съдействие с предприемачите, които са 

отговорни, трябва да гарантират, че необходимите механизми са налице за обезпечаването на 

туристите в случай на фалит на фирмата, която организира тяхното пътуване.  

Правителствата имат правото - и задължението, особено в криза, да информират техните 

поданици за трудните обстоятелства, или дори опасностите, които те могат да срещнат по време 

на техните пътувания навън. Това е тяхна отговорност както и да издава такава информация без 

да предубеждава туристическия обект на страните домакин. Пътуването трябва да бъде 

дискутирано предварително с властите на страната, в която е посещението и засегнатите 

агенции. Препоръки, които са формулирани от правителството на туриста трябва да отговарят 

стриктно на положението в страната домакин и да отразяват евентуалните опасности. Такива 

препоръки трябва да бъдат анулирани веднага, след връщане към безопасност.  

Пресата и особено специализираната преса за пътувания и други медии, включително 

електронната комуникация, трябва да издават честна и уравновесена информация за събитията, 

макар това да влияе на потока от туристи. Те също трябва да предоставят точна и надеждна 

информация към потребителите на услугите на туризма. Новата комуникация и електронни 

технологии за търговия също трябва да бъдат развити и използувани за това предназначение. Те 

не трябва по какъвто и да е начин да подпомагат секс-туризма. 
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2.5 Право на туризъм 

 
Перспективата за директен достъп до откриване и наслада от ресурсите на планетата следва 

да е равна за всички световни обитатели. Все по-обширното участие в национален и 

международен туризъм трябва да бъде разгледано като един от най-добрите възможни начини 

за продължителния растеж на икономиката и препятствия не бива да бъдат поставяни на пътя 

му.  

Универсалното право за туризъм трябва да бъде разгледано като производно на правото 

човек да почива и да има свободно време. Това право трябва да включва умерено ограничение 

на часове за работа и периодични празници гарантирани от член 24 на Универсалната 

декларация за правата на човека и член 7.Д на Международния договор за икономически, 

социални и културни права.  

Социалният туризъм, и в частност асоциативният туризъм, трябва да бъде развит с помощта 

на обществените власти.  

Семейства, младежи, студенти и възрастни, трябва да бъдат насърчени и улеснени при 

практикуването на туризъм. 

 

2.6 Права на работниците и предприемачите в туризма 

 
Основните права на работещите в туризма и свързаните с него дейности, трябва да са под 

надзора на националните и местни администрации. Сезонността на туризма трябва да се 

компенсира чрез гъвкавост на работата и сумата на заплащането.  

Заетите в сферата на туризма имат правото да изискват първоначално и перманентно 

обучение и преквалификация. Те трябва да получат адекватна социална защита. Несигурността 

на работата трябва да бъде ограничена толкова колкото е възможно. Специфичен статус трябва 

да бъде предложен на сезонните работници в сектора.  

Всеки е свободен да практикува комерсиални дейности свързани пряко или косвено с 

туризма. Предприемачи и инвеститори - специално в областта на малките и средно големи 
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предприятия - трябва да бъдат в правото си на безплатен достъп до сектора с минимални 

юридическите или административни ограничения.  

Обмяната на опит между служители в туризма от различни страни е жизнено важна с оглед 

на повишаването на качеството на услугите. Тази обмяна трябва да бъде улеснена толкова 

колкото е възможно съобразно приложимите национални закони.  

 Международните туристически предприятия трябва да бъдат лоялни конкуренти на 

местните такива. Големите туристически фирми трябва да подпомагат развитието на местната 

инфраструктура и намаляването на безработицата. В замяна на това те получават всички 

произтичащи от разширяването им изгоди.  

Партньорството между предприятия на даващите и приемащите туристи страни допринасят 

за устойчиво развитие на туризма и справедливо разпространение на придобивките от неговия 

растеж. 

  

2.7 Туризмът като средство за индивидуално и колективно себеутвърждаване 

 
Туризмът, дейност, най-често свързана с почивка, спорт и достъп до културата и природата, 

трябва да бъде планиран и упражнен като привилегировано средство на индивида и колектива 

за щастлив живот. Упражнен с достатъчно отворен ум, той е незаменим фактор за взаимна 

толерантност и за научаване на разликите между народи и култури и тяхното разнообразие.  

Дейностите на туризма трябва да почитат равенството на мъже и жени. Те трябва да 

повишат човешките права и индивидуалните права на най-уязвимите групи, особено деца, 

възрастни, инвалиди, етнически малцинства и местни народи.  

Експлоатацията на хора в каквато и да е форма, особено полова, или приложена към деца, 

нарушава основните цели на туризма и е негово отрицание. В съгласие с международния закон 

за туризма, експлоатацията трябва да бъде енергично подтискана със съдействието на всички 

власти, които са компетентни, включително и от властите в чужди държави.  

Пътувания предназначени за религия, здраве, образование и културни или езикови размени 

са изгодни форми на туризъм, които заслужават окуражаване.  

Въвеждане на програми за образование, икономически, социални и културни придобивки, 

също трябва да бъде насърчено. 
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2.8 Туризмът, потребител на културното наследство на човечеството и сътрудник за 

неговото подобряване 

 

Ресурсите за туризъм принадлежат на целокупното човешко население. Държавите в чиито 

територии те са разположени имат определени права и задължения към тях.  

Политиката в туризма и дейностите свързани с него трябва да бъдат водени с почит към 

художественото, археологическо и културно наследство, което те трябва да защитят и предадат 

на бъдещи поколения. Определена грижа трябва да беше посветена на предпазване и 

подобряване на паметници, светилища и музеи както и археологически и исторически 

местности, които трябва да бъдат широко отворени за посещения на туристи. Подпомагането 

трябва да бъде ориентирано към културните обекти, с почит към правата на техните 

собственици.  

Финансови ресурси, получени от посещения в културни места и паметници трябва, поне 

частично, да бъдат използвани за издръжката, охрана, развитие и украшение на това наследство.  

Дейността на туризма трябва да бъде планирана по такъв начин, че традиционните културни 

продукти, занаяти и фолклор да оцелеят и процъфтят, вместо да дегенерират и стават 

стандартизирани. 

 

2.9 Устойчиво развитие на туризма 

 
Всички инвестиращи в туризма трябва да пазят естествената околна среда с оглед на 

постигане на здрав, продължителен и издръжлив икономически растеж, способен да задоволява 

справедливо нуждите на сегашни и бъдещи поколения.  

Всички форми на туризъм, които са спомагащи за спестяване на редки и скъпи ресурси 

както и избягването на прахосване на средства от различен тип, трябва да бъде обявен като 

приоритетен и насърчен от национални, регионални и местни обществени власти.  

Туристическата дейност трябва да бъде в съответствие с природата. Туристическият поток 

трябва да бъде съобразен както с икономическата изгода, така и с природосъобразността на 

извършваните дейности.  

Инфраструктурата в туризма и дейностите му трябва да се формират по такъв начин, че да 

защитават природното наследство - съставено от екосистеми и биоразнообразие. За да запазят 
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застрашените видове на дивия свят, инвестиращите в туризма трябва да се съгласят с 

налагането на ограничения при техните дейности, когато те са упражнени в особено 

чувствителни области: пустини, полярни или планински райони, крайбрежни области, 

тропически гори или мочурища, подходящи за създаването на природни резервати или 

защитени области.  

Еко-туризъм има тогава, когато е насочен към подобряване културата на туриста и към 

почитането на наследството и местните обичаи. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Възможностите и потенциалът на развитие, в това число и този, свързан с туризма, на 

територията на МИГ Сандански е значителен. Идентифицираните в изследването добри 

практики могат да бъдат приложени на различни места - дестинации/обекти в региона, с което 

неговия туристически потенциал и възможности да бъдат ефективно и балансирано 

разработени. На лице са всички фактори идентифицираните практики да бъдат успешно 

приложени, а именно тези, свързани с действията на МИГ Сандански, наличната туристическа 

инфраструктура, тенденциите в развитието на туризма и др. Прилагането на тези практики ще 

има изцяло положителен ефект за трансграничния регион като ще допринесе за увеличаването 

на потока от посетители, подкрепа на местните производители и малки и средни предприятия, 

както и намаляване на социално-културните различия между различните групи. 

Идентифицираните добри практики ще помогнат за разработването на нови туристически 

пакети, които на свой ред диверсифицират и балансират настоящата туристическа структура в 

региона, като я направят по-конкурентноспособна и успяваща да задоволи потребностите на 

различни типове туристи, в това число и такива търсещи туризъм с акцент върху културно-

историческото и археологическото наследство и такива, които търсят дестинации свързани с 

„винен туризъм“. 

За прилагане на подбраните добри практики на територията на МИГ Сандански и за 

прилагане на добрите практики в управлението на МИГ и СВОМР е необходимо определяне и 

прилагане на мерки за по-нататъшно повишаване на капацитета, в следните насоки: 

• Специализирани обучения. Това ще допринесе за оживяването на територията като цяло, 

да не се губят идеи и ентусиазъм на местните хора и ще затвърди образа на МИГ Сандански 

като агенция за местно развитие, която активно и ефективно подпомага местните хора. 



 “Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 
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• Внедряване на нови методи за повишаване интензивността на работата с потенциалните 

партньори - в границите на обективните възможности – двустранни посещения, обиколки, 

лични срещи, публични събития и др. 

• Създаване на собствена марка за идентификация на района. 

• При възможност, осъществяване на учебни посещения за практическа обмяна на опит за 

подобряване на управлението, както и приемане на посещения на МИГ от държави с 

идентифицирани добри практики. 

 Промоция и маркетинг на собствената марка и на местни продукти на международните 

пазари, включително чрез маркетингов план, видеоклипове, уебсайт, събития и рекламни 

материали; 

• Разработване на проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 


