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1. Въведение 

Настоящият анализ е насочен към идентифициране на въздействието от изпълнението 

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

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

социално-икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на 

подхода в общността. 

Анализът е в изпълнение на възложеното от МИГ „Сандански“ „Проучване на 

въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията и 

удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността“. В частта за „Описание на 

системата за мониторинг и оценка“ в Стратегията за ВОМР на МИГ е заложено, че 

наблюдението и оценката ще отчитат напредъка в прилагането на стратегията, чрез 

базовите индикатори, финансовите индикатори (брой и стойност на подадените заявления, 

брой и стойност на одобрените заявления, брой и стойност на сключените договори, брой и 

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

плащане, брой и стойност на успешно приключилите проекти), както и индикаторите за 

резултати на СВОМР. 

Инструментите за мониторинг и събиране на данни, заложени в стратегията са: 

 База данни и отчети по прилагане на СВОМР; 

 Текущ мониторинг; 

 Ежегодно проучване за въздействието на СВОМР върху социално-

икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на 

СВОМР в общността; 

 Данни на НСИ; 

 Други тематични проучвания и анализи; 

Изследването е изградено въз основа на заложения инструмент за ежегодно проучване 

в СВОМР и провеждането на анкетно проучване, което цели да даде възможно най-ясна 

представа за социалните нагласи на територията на МИГ „Сандански“.  
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2. Цели и методология 

2.1.  Цели 

Основна цел на анализа е да даде по-пълна представа за прилагането на подхода ВОМР на 

територията на МИГ „Сандански“, както и за степента на социално-икономическите ползи 

и осъзнаването на преимуществата на СВОМР от страна на местната общност. Анализът 

следва да повиши знанията и уменията на екипа на МИГ, свързани с принципите и 

подходите за успешно прилагане на ВОМР на територията, както и за по-ефективното 

изпълнение на Стратегията.  Паралелно с това, проучването трябва да дефинира по-точно 

как може да бъде постигнато благоприятно социално-икономическо въздействие чрез 

реализирането на Стратегията и местната общност да бъде удовлетворена в максимална 

степен. За разлика от другите заложени методи за оценка и мониторинг, които боравят с 

малък брой количествени показатели и са предназначени за измерване на степента, в която 

е реализирана Стратегията и са усвоени заложените средства по нея, то настоящият анализ 

работи с много по-голям набор от данни. Той изследва по-широки аспекти от прилагането 

не само на конкретната Стратегия, но и на самия подход ВОМР и ролята на МИГ за 

съответната територия. Анализът събира допълнителна информация относно „добавената 

стойност“ на ВОМР, а именно, освен обективните измерими количествени критерии, да 

бъдат анализирани и различни качествени елементи, които би било трудно да се измерят 

чрез статистика. В такъв аспект например, трябва да разглеждаме в каква степен целите и 

мерките в Стратегията се постигат пряко чрез изпълнените проекти, доколко те допринасят 

за устойчивото развитие чрез хоризонтално съответствие с целите предвидени в РОР, 

Споразумението за партньорство и стратегията „Европа 2020“ (целта на МИГ може да е 

модернизация  на стопанствата, но да е допринесла и за борбата с бедността и опазване на 

околната среда; целта може да е развитие на туризма, но да допринася за повишаване на 

квалификацията и предприемаческите умения и т.н.). Проучването е свързано и с оценка на 

качеството на самата Стратегия, вътрешната и външната й съгласуваност между 

приоритети, цели и мерки, както и с различни програмни документи. 

Въздействието на прилагането на подхода ВОМР върху дадена територия се 

различава от оценката на прилагане и изпълнение на Стратегията, макар да е в пряка 

зависимост от нея. При оценката се използват предимно обективни фактори, които могат 
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да се измерят, като най-важни, разбира се, са качеството на самата Стратегия - дали отговаря 

на нуждите и потенциала на територията, обхваща ли всички заинтересовани страни, 

изпълнени ли са принципите на подхода ВОМР. В тази оценка влиза и  дали е налице 

вътрешна съгласуваност на Стратегията - между целите, планираните действия и 

съответстващите им мерки, комбинацията от интервенции и очакваните крайни резултати 

и въздействия и външната съгласуваност - между различните инструменти, които се 

изпълняват едновременно в рамките на една и съща територия (мерки по другите програми, 

както и съответствие с общинските и регионални документи). Най-важно за въздействието 

е изпълнението на Стратегията и заложените в нея индикатори - брой проекти и 

подпомогнати стопанства и предприятия, брой създадени нови бизнеси или услуги, брой 

работни места и т.н. Основен принос в прилагането на ВОМР има и оценката за създаване 

и повишаване на административния капацитет – този на екипа на МИГ, който също се 

измерва чрез Стратегията – качество и изпълнение, но и повишаване капацитета на местната 

общност, който пък се мери през изпълнените проекти. Допълнителни оценки могат да се 

правят относно дейностите на МИГ за популяризиране на Стратегията с цел увеличаване на 

осведомеността и мотивацията на местните хора, сътрудничеството между тях и 

изграждането на мрежи, както и за механизма, по който е изпълняван подхода - например 

доколко е било балансирано участието и представителството на местното население в 

структурите за вземане на решения и управлението на МИГ, дали е спазена прозрачността 

на правилата и процедурите за подготовка и изпълнение на проектите. 

Документът е в помощ и при предварителния подбор на проекти подадени пред МИГ, при 

съблюдаването свързаността между тях, както и при осъзнаването на необходимостта от 

прецизиране не критериите за оценка и индикаторите за изпълнение. Накрая трябва да 

споменем и повишаването на експертния капацитет на членовете на МИГ и на местните 

лидери, за да могат да бъдат избегнати грешките допуснати в минали периоди. 

2.2. Методология 

Проучването е направено на базата на анализирани данни от максимален брой източници, 

като са оценени комплексно ползите за цялата територия, които са постигнати в резултат 

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

прилагането му. Анализирани са и трите стълба на устойчивостта – икономика, екология и 
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социално развитие, като е обърнато внимание и на въздействието на ВОМР чрез работата 

на МИГ – доколко се спазва подходът „отдолу-нагоре“ при вземането на решения, до колко 

е усъвършенствано местното самоуправление, добрите взаимодействия между 

заинтересованите страни, до колко МИГ съумява да се възползва успешно от работата в 

мрежа с други МИГ и прилагането на добри практики. Включени са и дейностите относно 

популяризирането не само на Стратегията, но и на самия подход ВОМР, както и успява ли 

МИГ да изпълнява ролята си на местен лидер.  

 Методологията е базирана на анализ на различни стратегически документи, 

статистически анализ на данни, проучвания на място, ситуационен анализ на документи на 

местно ниво и анкетно проучване на нагласите на местната общност. Събраните данни са 

синтезирани и екстраполирани във вид на изводи и препоръки. 

 По метода на кабинетния анализ са разгледани европейски, национални, регионални 

и местни документи като: 

 Стратегията „Европа 2020“;   

 Регламент 1303/2013 и Регламент 1305/2013 на Европейската комисия и 

Европейския парламент;  

 Насоки за местните участници относно воденото от общностите местно развитие на 

Европейската Комисия/2014; 

 Предложение за Общ Регламент на структурните фондове за периода 2021-2027 на 

Европейската комисия, 2018; 

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

 Споразумение за партньорство на Министерски съвет, 2014; 

 „Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в периода 

2014 – 2020 г.“; 

 „Националната програма за развитие България 2020“;  

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

 Ръководство на воденото от общностите местно развитие в рамките на европейските 

структурни и инвестиционни фондове на МЗХГ/2017;  
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 Последваща оценка (ex-post) на Програмата за развитие на селските райони 2007-

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

 Областната стратегия за развитие на Благоевград, общинските планове за развитие 

на Сандански, както и самата Стратегия за ВОМР на МИГ „Сандански“. 

По метода на статистическия анализ са обработени: 

 Данни публикувани ежегодно от Националния статистически институт (НСИ); 

 Данни за дейността на земеделските производители от Евростат;  

 Обобщени данни от Европейската система за земеделска счетоводна информация 

(Генерална дирекция „Земеделие” на ЕК);  

 Данни от Отдел „Агростатистика” на МЗХГ;  

 Преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. на база реално преброяване; 

 Преброяване на земеделските стопанства през 2016 г. на база статистическа извадка.  

Методите за набиране на информация и формулиране на заключения съдържат още:  

наблюдения на място, анкетно проучване сред местната общност, вторично набиране на 

данни (от предишни изследвания на територията на МИГ, включително и междинна оценка 

на Стратегията за 2018 г. и 2019 г.). За съставяне на изводите и препоръките са използвани 

метод на сравнение и екстраполация; метод на експертна оценка; системен подход.  

Освен горепосоченото, настоящият анализ обръща внимание и до каква степен се 

повишава капацитета на местна общност (една от основните цели на ВОМР) и до каква 

степен тя е удовлетворена от прилагането на подхода и наличието на МИГ на територията 

си.  

2.3. Очаквани резултати 

След изготвянето на анализа и извеждането на резултатите от анкетното проучване, 

екипът на МИГ трябва да придобие ясна представа за нагласата на общността относно 

прилагането на Стратегията за СВОМР, за проблемните моменти, на които трябва да се 

обърне внимание, както и да бъде изграден план за успешното довършване на Стратегията.  

3. Обща информация за програмирането на подхода ЛИДЕР/ВОМР 
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Инструментът „Лидер“ е създаден през 1991 г., като предоставя на местните общности 

в селските райони на ЕС възможността да взимат активно участие в изграждането на 

местното самоуправление и стратегическото планиране на развитие на своите територии. 

Основната идея е базирана на разбирането, че поради разнообразието и спецификата на 

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

бъдат създавани и прилагани на местно ниво от местните участници, придружени от ясни и 

прозрачни процедури, подпомагани от съответните администрации и бъде предоставяна 

необходимата помощ за разпространение на добрите практики. 

От 1991 до 2007 г. се развиват три поколения „Лидер“, а именно Лидер I (1991-93), Лидер 

II (1994-99) и Лидер + (2000-06). В този период страните членки и регионите подкрепят 

програмите Лидер с отделно финансиране на ниво Европейски съюз, а в програмния период 

2007-2013 г., Лидер вече не е отделна програма, а е интегриран подход в Програмата за 

развитие на селските райони 2007-2013 като обособена ОС на програмиране (ОС 4). По този 

начин подходът е включен в общите национални и регионални програми за развитие, 

финансирани от ЕС. Финансирането за оста „Лидер" от 2007 г. идва от общите финансови 

трансфери, получавани от всяка страна-членка от ЕС по новия Европейски Земеделски 

Фонд за Развитие на Селските Райони (ЕЗФРСР) за подпомагане на развитието на селските 

райони. Броят на партньорствата, в сравнение с началото се увеличава над десет пъти  до 2 

321 МИГ в края на периода, с общ бюджет от ЕС от 5,5 милиарда евро, или 6% от ЕЗФРСР. 

Тези средства мобилизират допълнително още около 3 млрд. евро в националното публично 

съфинансиране, като на всяко партньорство (МИГ) са отпуснати средно от обществения 

бюджет по около 3,8 млн. евро за целия период. Публичното финансиране привлича и 

значителни суми като частни инвестиции. В оценките на ЕК и Европейската сметна палата 

за ЛИДЕР  в този период са констатирани значителни подобрения в 

конкурентоспособността, диверсификацията, качеството на живот и на околната среда в 

селските райони, включването на групи като жените и младите хора, положителни 

тенденции в управлението и изграждането на капацитет на местните общности, както и 

създаването на хиляди нови работни места. Успехът на ЛИДЕР е толкова голям, че извън 

Европа Световната банка също започва да подкрепя проекти чрез много сходна „движена“ 

от общностите методика (ДОМ), в 94 държави с общи инвестиции, оценявани на близо 30 

милиарда долара. 
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Четирите характеристики на подхода са: 

 Териториален подход – подходът се прилага върху определен район, който обхваща 

малка, хомогенна и социално свързана територия. Избраната територия трябва да 

има достатъчна кохерентност и критична маса по отношение на човешки, финансови 

и икономически ресурси за поддържане на жизнена местна стратегия за развитие; 

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

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

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

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

различните МИГ, между администрациите и организациите, участващи в развитието 

на селските райони; 

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

звено, което осъществява координационна роля за  изготвянето и  осъществяването 

на  стратегията за местно развитие, като взема решения за разпределянето на 

финансовите ресурси и управлението им. 

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е продължение на подхода ЛИДЕР в 

новия Програмен период 2014-2020 г. Основните принципи, върху които се гради подходът 

са същите, както при ЛИДЕР. Отново подходът е част от националните програми зо 

развитие на селските райони и дава възможност местните стратегии за ВОМР да бъдат 

финансирани от повече от един фонд – така нареченото многофондово или мултифондово 

финансиране. Фондът ЕЗФРСР за настоящия програмен период е на стойност 100 милиарда 

евро, като в допълнение страните членки следва да осигурят още 61 млрд. национално 

съфинансиране. За ВОМР трябва да бъдат отделени минимум 5% от общия бюджет, като 

подходът може да получава подкрепа също и от ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР. Подходът е изведен 

в отделна мярка (М19 Водено от общностите местно развитие), която е разделена на четири 

подмерки: 

 Подмярка 19.1 – „Помощ за подготвителни дейности“ - подкрепя подготовката на 

местните общности за прилагането на подхода Водено от общностите местно 

развитие през периода 2014 – 2020 г. и се финансира по линия на Европейския фонд 

за развитие на селските райони. Също така има част и с „малки пилотни проекти“, 
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които целят да популяризират подходя в общности, които не са успяли да спечелят 

финансиране за стратегия; 

 Подмярка 19.2 – „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие“ – подкрепя самите проекти кандидатствали пред МИГ, 

като общия бюджет от ПРСР 2014-2020 е 60 108 917 евро, от ОП „Околна среда“ до 

38 057 831 евро, от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е 53 980 776 евро и от 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ е 49 749 189 евро; 

 Подмярка 19.3 – „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ - С тази подмярка МИГ се насърчават да осигурят принос в 

развитието на съответните селски райони, чрез взаимодействие и реализиране на 

съвместни проекти с други български МИГ чрез проекти за вътрешно-териториално 

сътрудничество, или с други МИГ от ЕС или с подобен тип структури от трети 

страни. 

 Подмярка 19.4 – „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ – 

мярката има за цел да обезпечи МИГ с необходимия финансов ресурс за ефективното 

изпълнение на стратегиите и тяхното популяризиране; 

Общият брой МИГ в ЕС, които получават финансиране на стратегиите си вече е 3075. 

Подходът става част и от Регламент 1303/2013 за определяне на Общо приложимите 

Разпоредби (РОР) за всички структурни и инвестиционни фондове, като в него е определена 

и Общата стратегическа рамка за развитие. Тя е обвързана със Стратегията на Съюза за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020), която предлага нов модел на 

развитие: по-интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации; по-устойчив растеж - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите; по-приобщаващ растеж - стимулиране 

на икономиката с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално 

сближаване. 

За да допринесе за осъществяването на Стратегията, всеки европейски структурен и 

инвестиционен фонд подкрепя следните направления разделени на 11 тематични цели: 

Интелигентен растеж: 
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1. Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и 

иновациите; 

2. Подобряване на достъпа до ИКТ и на тяхното използване и качество; 

3. Повишаване на конкурентоспособността на МСП и на селскостопанския сектор (за 

ЕЗФРСР), и на сектора на рибарството и аква-културите (за ЕФМДР); 

Устойчив растеж: 

4. Подпомагане на преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички 

сектори; 

5. Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и 

управлението на риска; 

6. Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност; 

7. Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен 

капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури; 

Приобщаващ растеж: 

8. Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила; 

9. Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на 

дискриминация; 

10. Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение 

за придобиване на умения и ученето през целия живот; 

11. Повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и 

заинтересованите страни и допринасяне за ефективна публична администрация. 

В настоящия Програмен период ВОМР е инструмент и на интегрирания териториален 

подход, който е ключов за политиките по сближаване и ЕК го определя като неразривно 

свързан с изпълнението на Стратегия 2020. Разновидностите на интегрирания териториален 

подход са „Интегрираните териториални инвестиции“, „Водено от общностите местно 

развитие“ и „Интегрирано устойчиво градско развитие“. В България реализирането на 

интегрирания териториален подход чрез ВОМР се прилага само за селски райони, 
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отговарящи на спецификите и изискванията посочени в чл. 32 до 35 от Регламент 1303/2013 

- на подрегионален териториален принцип, ниво община/група от съседни общини с 

предвиден обхват на населението между 10 000 и 150 000 жители. В настоящия Програмен 

период други новости в прилагането на ЛИДЕР/ВОМР са засилване на подкрепата за 

местните партньорства още на етапа на подготвителните дейности (изграждане на 

капацитет, обучение и изграждане на мрежи с цел да се постигне по-добра подготовка и 

изпълнение на стратегиите за местно развитие); укрепване на ролята на МИГ в местното 

самоуправление и децентрализацията (например повече местни решения за действия, 

съгласувани със стратегиите за ВОМР);  възможността за финансиране от повече от един 

фонд с цел постигане на многосекторен подход при решаване на проблемите;  интегриране 

на механизма за мониторинг и оценка в стратегиите за ВОМР, за да се подобри тяхното 

разработване и изпълнение; поставяне на по-силен акцент върху популяризирането, за да се 

създаде възможност за по-голям обмен и сътрудничество между заинтересованите страни; 

засилване на участието на частния сектор в партньорството; увеличаване на 

транснационалното сътрудничество. 

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

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

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

интегрираното териториално развитие се разширява и сред другите фондове. В 

предложението на нов Регламент за общо приложими разпоредби за всички фондове на 

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

му принципи. Самият ЕЗФРСР обаче е изваден от този регламент. Това от една страна 

означава, че държавите-членки могат да създадат „обща кошница“ с целенасочено 

финансиране за ВОМР от различните фондове и с избор на водещ фонд, различен от 

земеделския, но от друга, налице е риск партньорствата и работата в мрежа по ВОМР да 

останат само елемент на ОСП, където е поставен по-силен акцент върху селскостопанските 

и екологичните въпроси и са пренебрегнати териториалните подходи и неземеделското 

развитие на селските райони. Така или иначе, ВОМР е припознат като най-сполучливият 

инструмент за устойчиво развитие, независимо дали на регионите или на селските райони 

и вече е елемент и от Политиката на сближаване на ЕС. Регионалното развитие и 
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сближаване след 2020 г. има фокус върху пет инвестиционни приоритета, формулирани 

като пет цели:  

 По-интелигентна Европа: чрез иновации, цифровизация, икономическа промяна и 

подкрепа за малките и средните предприятия; 

 По-зелена и без въглеродна Европа: чрез прилагане на Парижкото споразумение и 

инвестиране в енергийния преход, възобновяемите енергийни източници и борбата с 

изменението на климата; 

 По-добре свързана Европа: със стратегически транспортни и цифрови мрежи; 

 По-социална Европа: изпълнение на европейския стълб на социалните права и 

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

равния достъп до здравеопазване; 

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

устойчивото градско развитие в ЕС. 

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

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

регионални стратегии за интегрирано развитие. Водеща роля за разработването на 

стратегиите и за подбора на мерките, които да бъдат финансирани ще имат съответните 

градски, местни, общински или други териториални органи или организации. Градското 

измерение на политиката на сближаване също се укрепва, като 6 % от помощта по линия на 

ЕФРР се заделят за устойчиво градско развитие и се създава нова програма за изграждане 

на мрежи от контакти и капацитет на градските власти - Европейската инициатива за 

градовете. Тъй като ВОМР разширява териториалния си обхват, има предложение 

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

изграждането и работата в мрежа, транснационалното сътрудничество и създаването на 

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

„Доклад  относно бъдещето на прехраната и селското стопанство“, 2018 се „призовава за 

създаване на нов фонд за водено от общностите местно развитие (CLLD), изграден въз 

основа на инициативата LEADER и опита в тази област, който да бъде целево определен на 

10% във всички структурни фондове за целите, определени от стратегиите, водени от 

местни общности, без разграничителна линия между структурните фондове, които следва 
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да бъдат разгърнати на децентрализирана основа“.  Освен това, при разпределението на 

фондовете се добавят и нови критерии - младежка безработица, ниски равнища на 

образование, изменение на климата и приемане и интегриране на мигранти, за да се отрази 

по-добре действителното положение по места. Подходът ВОМР е припознат и в 

концепцията за изграждането на т.нар. „интелигентни селища“ (smart villages), която се 

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

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

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

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

инструменти за развитие на селските райони, като например инициативата за интелигентни 

селища“.  

4. Въздействие на подхода ВОМР върху територията на МИГ и ролята му като 

част от ОСП за България 

4.1. Как подходът ВОМР въздейства върху територията на МИГ и местните 

общности 

Основната обосновка на прилагането на подхода ВОМР е, че принципите заложени в 

него целят да подобрят резултатите от традиционните, централизирани подходи „отгоре-

надолу“. ВОМР не трябва да бъде разглеждан като конкуренция или противоречие на 

отделните национални, регионални или местни програми, а тъкмо напротив. Той е 

инструмент, който взаимодейства с тях, за да се постигнат по-добри общи резултати. Това 

се отнася не само за частните бенефициенти, но и за самите общини, които могат да покрият 

малките инвестиции в инфраструктура или да се възползват от програмите за допълнителна 

заетост. Освен споменатото, ВОМР е и начин за участие на гражданите на местно равнище 

в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономически 

предизвикателства, пред които е изправена общността на територията на МИГ.  

 ВОМР е по-гъвкав и по-адаптивен именно за малките територии. Селските райони в 

ЕС се характеризират както с общи проблеми отразени в политиките „отгоре-надолу“, така 

и с различия изразяващи се във все по нарастващото разнообразие на потенциала и 

сложност на проблемите, не само на национално ниво, но и на регионално ниво в рамките 
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на отделната държава. Тези различия се описват в документите на ЕК като „крайъгълен 

камък на европейския социален модел“ и предизвикателството е именно в това да се намери 

начин за неговото запазване и превръщането му в конкурентно предимство. Стандартните 

политики често се оказват неработещи именно поради тези големи различия, тъй като 

задоволяването на разностранните потребности в различните малки или по-големи райони 

е невъзможно. Например, младежката безработица в Германия е 7,5%, а в Гърция - 62,5%, 

в Испания - 56%; у нас през 2017 г. равнището на безработицата е  3,3 % в Югозападния 

район и 11,3% в Северозападния; в две съседни общини потенциалът за туризъм може да е 

различен, защото в едната има археологически паметници, а в другата – река и т.н. Мерките, 

които трябва да бъдат предприети са индивидуални за всеки район и трудно могат да бъдат 

решени от централизирана политика. В плюс на подхода ВОМР е, че той не е длъжен да 

спазва предварително определени административни граници, а може да обединява 

територии, които имат известни различия, но искат да постигнат общи за тях цели. Водещо 

при определяне на района за интервенция са най-добрите възможности за постигане на 

целите на Стратегията чрез обединяване на усилията, използване на силните страни или 

„активите“ на общността в социален, екологичен и икономически план. Това проличава и 

от множеството реализирани проекти в предходни етапи, които променят положително 

всекидневния живот на хората, живеещи в селските райони на Европа и България. Има 

много примери за добри практики, които дават представа за излизането извън рамката на 

националното планиране без обаче да са в разрез с него. Преструктурират се и се 

модернизират стотици ферми и преработвателни предприятия, икономиката се 

разнообразява в сферата на услугите, туризма и търговията, подкрепени са хиляди микро 

предприятия и са разширени бизнес възможностите им, създават се множество нови 

работни места, което предотвратява и обезлюдяването на селата. Неизмерим е приноса в 

посока на увеличаване на социалните услуги и интеграцията на уязвими групи и 

маргинализирани общности. Осведомеността за концепцията за вериги с добавена стойност 

е повишена, особено що се касае до качеството на храните и дребно мащабните хранителни 

вериги в областта на земеделието. Чрез ВОМР са реализирани значителен брой проекти за 

обновяване  на инфраструктурата и подобряване качеството на живот на цялото население 

в селските райони. 
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 ВОМР е гъвкав и адаптивен и защото може да добавя стойност към националните и 

регионалните програми, като използва техните мерки по друг начин. Стратегията може да 

бъде насочена само към една основна цел и основен проблем, но същевременно да бъде 

използвана за постигането на няколко или на всички цели, включително икономически или 

социални, заложени в националните, регионалните и европейски документи. Тя може да 

решава самостоятелно и независимо от националните политики задачи като борба с 

бедността, социалното приобщаване, сегрегацията на ромите и други групи в 

неравностойно положение, младежка безработица и др. Дейностите по ВОМР не следва 

задължително да бъдат обвързани  със стандартните мерки, описани в програмите, а могат 

да прилагат и други, ако съответстват на общите цели. Трябва да бъдат отчетени и 

субективните фактори, които ВОМР има като въздействие върху дадена територия. Тъй 

наречената „добавена стойност“ на ВОМР се съдържа на първо място в промяна на 

колективния социален капитал на територията – създаване на неформални контакти и 

връзки на общуване извън конкретното реализиране на проекти, нарастване на доверието 

между различните участници, степен на удовлетвореност и одобрение на общността, 

повишаване на местното самочувствие, засилване на усещането за местна идентичност, 

обмяна на опит между различни социални среди и създаване на предприемачески умения. 

ВОМР добавя стойност и като подобрява местното самоуправление, като създава пример 

как институциите, прозрачните процеси и подходящите механизми могат да поощрят 

сътрудничеството на заинтересованите лица от обществеността, бизнеса и гражданското 

общество и те да формулират и защитават по-добре своите интереси,  да изпълняват своите 

задължения и да уреждат различията си успешно и без противоречия. 

 В програмните документи на ЕС е посочено, че местното развитие е дългосрочен 

процес, който обикновено продължава в рамките на няколкото периода на финансиране, 

като се препоръчва също толкова дългосрочен финансов ангажимент от страна на 

държавите и програмите за изграждане на капацитета и активите на местните общности. 

Стратегиите не бива да се разглеждат като еднократни проекти, които приключват в края 

на програмния период, а като част от процес за насочване на общностите по устойчив път. 

В този ред на мисли, МИГ не трябва да се разглежда просто като бенефициент по проект, а 

по-скоро като създаден инвестиционен, културен и социален център. Прилагането на ВОМР 

спомага за по-устойчиво, по-балансирано и дългосрочно развитие на селските общини. Чрез 
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правилното си програмиране и написване стратегиите осигуряват баланс между всички 

сектори - освен че се предвижда модернизация на селското стопанство и повишаване 

конкурентоспособността на фирмите, на базата на местните природни и културни ресурси 

се работи и в посока диверсификация на дейностите. По регламент в стратегиите са 

включени и трите стълба на устойчивото развитие – икономика, околна среда и социално 

подобряване. ВОМР се стреми към повишаване на качеството на живот за всички жители 

на територията и в този смисъл е с по-широк обхват от останалите програми, които 

подпомагат само определени групи от общността – земеделците, или бизнесмените, или 

еколозите, или хората с увреждания и т.н., в Стратегията принципът е не и/или, а „всички“. 

 Прилагането на Стратегия осигурява допълнителен достъп до европейски програми 

за обхвата на територията на МИГ, като надгражда връзките между различните браншове, 

което има и мултиплициращ ефект. В настоящия Програмен период стратегиите за ВОМР 

могат да бъдат многофондови, което от своя страна улеснява достъпа на общини и частни 

бенефициенти до области, които обикновено се обслужват от Европейския социален фонд 

и Европейския фонд за регионално развитие. Чрез реализиране на подхода се предоставя 

възможност за подпомагане и на различни сектори и дейности, които не получават подкрепа 

или получават само частична такава по другите програми, действащи в селските райони – 

културни дейности, подобряване на природната среда, рехабилитация на архитектурните 

забележителности и сгради, селски туризъм, социална и малка инфраструктура и 

комуникации. Фокусът е върху малки проекти на малки бенефициенти, които по-трудно 

биха получили подкрепа на национално ниво. В по-голямата част от случаите, особено 

когато на дадена територия подхода ВОМР се прилага за първи път, над 90% от 

бенефициентите, подали проект пред МИГ, също не са участвали в програми финансирани 

с европейски средства. Това показват и данните от първия етап на ЛИДЕР в ЕС, където са 

подкрепени 17 000 бенефициенти от различни групи като малки предприемачи, земеделски 

производители, НПО и др. Голяма част от проектите са свързани с нематериални 

инвестиции и са нестандартни от гледна точка на централното програмиране. Те са 

дейности, които рядко са били осъществявани или са получавали подкрепа в селските 

райони – 8 500 за развитие на туризма, 3 500 за МСП и само 3 300 за земеделие. В първия 

програмен период за България (2007-2013 г.) също над 80% от бенефициентите 

кандидатстват и реализират проекти за първи път, като разликите с тези, осъществявани по 
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същите мерки на национално ниво са съществени – не само като размер на получените 

средства, но и като иновативност, съответствие с конкретните местни нужди и цели за 

постигане. Например по мярка 311 и 312 (сегашната 6.4), по която на национално ниво са 

финансирани предимно къщи за гости и ВЕИ, на ниво МИГ са създадени редица нови малки 

предприятия в селските райони, както и много местни услуги, включително и в социалната 

сфера. В тази връзка трябва да припомним, че МИГ може да прилага и собствени мерки, 

които са извън програмираната национална рамка, най-вече такива свързани с опазването 

на материалното и нематериалното културно наследство. Освен тези собствени мерки, МИГ 

може да се възползва и от многофондово финансиране от други програми, например за 

създаване на заетост и придобиване на квалификация за дейности извън земеделския 

сектор.  

Тук трябва да отбележим, че голяма част от бенефициентите, които биха се 

възползвали от малките грантове предоставяни от МИГ, нямат опита и възможността да 

кандидатстват за големите проекти на национално ниво по няколко причини. Като основен 

фактор трябва да изведем по-голямата конкуренция между самите бенефициенти, големия 

размер на финансовото самоучастие и високата сложност на изискуемите документи и 

правила, които потенциалният бенефициент трябва да съблюдава. Тук важна роля играе 

самата МИГ и доверието, изградено към екипа й от страна на местните хора – те обикновено 

се познават помежду си, офисите на МИГ са винаги отворени за безплатни консултации, 

както и има възможност за участие в различни обсъждания и обучение относно 

кандидатстването. Всичко това - ниският праг за финансиране, обстоятелството, че 

проектите са ориентирани към конкретно търсене на местно ниво и получаването на 

експертна помощ при подготовката, позволява на нови участници да се възползват и да се 

превърнат в активни сътрудници на местното развитие. 

Като изключим чисто материалното измерение на ВОМР, трябва да споменем и 

нематериалните ползи за хората и обществото. Създава се доверие между обикновените 

хора, частния бизнес и публичните институции и различните групи по интереси, между 

производител и потребители, администрация и неправителствен сектор, културни, научни 

и екологични институции. Практическото прилагане на подхода „отдолу-нагоре“ допринася 

за постигането на взаимно разбирателство между заинтересованите страни и лесното 
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идентифициране и реалното решаване на проблемите на местната общност. С активното 

участие на хората, те изграждат по-силна връзка помежду си и разширяват неформалните 

си контакти. При работата на МИГ хората откриват и обменят общото помежду си, като 

много често това е свързано с историята, с културното или природното наследство на 

района, с бита и традициите, с начина на мислене и общите проблеми, пред които се 

изправят. По този начин се създава и преоткрива местната идентичност и чувството за 

принадлежност, което най-често води до създаване на сътрудничество и атмосфера на 

доверие между участници от най-различни обществени, политически и културни среди. 

Създаването на позитивен образ на някакво място, осъзнаването на неговите ресурси и 

ценности по нов начин, както и доверието във възможностите му могат да станат основен 

двигател на местното развитие.  

 Предимство на ВОМР е и фактът, че водещи са хората и местната общност, а не 

политиките. Чрез подхода те стават движеща сила при бъдещото развитие на тяхната 

територия. Стратегиите се разработват с участието на представители на всички 

заинтересовани страни, а проектите се избират на база от и за местната общност. На 

участниците в процеса по прилагането на Стратегията е дадена възможност да са част от 

колективното вземане на решения, гледната им точка стига до широката общественост, а 

опитът на различните социални пластове бива обединяван, което помага за много по-

доброто адаптиране на приоритетите и целите към реалните потребности и възможности. 

Важен фактор е персоналният контакт, чрез който установяването на основните 

съображения за и против, на скритите намерения и историческата неприязън между 

различни групи, вкоренена в повечето общности – между частен бизнес и публични власти, 

между местни и пришълци, между различни етнически общности и т.н. може да бъде 

преодоляна по-лесно. Именно партньорството между различните групи от участници 

допринася за по-балансираната защита на интересите им на местно равнище. 

 В този ред на мисли, създаването на публично-частни партньорства под формата на 

МИГ допринася за изграждането на местни структури на управление, способни да се 

справят с комплексни задачи и да играят отговорна роля в местното самоуправление. 

Осъществяват се връзки и взаимодействия не само сред местните участници, но и 

хоризонтални контакти между различни местни служби, общини и държавна 
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администрация, между публични организации, частни организации и между местни 

институции и такива на по-високо ниво като регионални и национални правителства и 

университети. Със създаването на подобни връзки се изгражда и местен човешки ресурс от 

експерти, което е в незаменима помощ на публичните власти при изработването на техните 

планове и стратегии, както и при подготовката и управлението на проекти извън МИГ. Това 

е и стъпка към осигуряването на силен и многопластов инструмент за местните общности в 

контекста на децентрализираното управление. Освен в публичния сектор, прилагането на 

подхода ВОМР повишава капацитета и на целия социален капитал на територията – създава 

знания, умения и предприемачески дух в местното население. Местните участници, освен 

че са ангажирани в различни обучителни мероприятия, често обменят опит и един с друг. 

Например, земеделските производители обменят опит относно най-новите или най-

ефективните практики в тяхната работа, производителите – за новите технологии, бизнесът 

съобщава проблемите си, местните власти – възможностите за реализиране на едно или 

друго решение. МИГ може да предоставя възможности за наемане и обучение на 

професионални ръководни кадри и консултанти, а също и за инвестиции в образование, 

както на самостоятелни земеделци, така и на работодатели, работници и безработни. 

Относителната автономия на местните партньорства при осъществяването на подхода 

ВОМР и фактът, че стратегическите решения и подборът на проекти са оставени на 

местната инициативна група, представлява безценен стимул за индивидуално и 

организационно обучение. Важен фактор по отношение на повишаване на социалния 

капацитет е и работата в мрежа от МИГ, в която се обменят добри практики от други райони 

на страната или от други държави и раждат нови идеи за бизнес. Дава се възможност за 

обучение на целеви групи (жени, безработни младежи, етнически общности, хора в 

неравностойно положение), за да придобият знания, умения и компетентности с цел да 

могат сами да се грижат за бъдещето си. По този начин се създава гражданско общество в 

селските райони и се допринася за борбата със социалното изключване. Привличането на 

хора, които живеят в сравнителна изолация, в събития на МИГ, обсъждания и участие в 

създаването на Стратегия би провокирало у тях по-активно гражданско поведение. Тези 

групи придобиват по-пълна и комплексна представа както за собствените си потребности, 

така и за проблемите и възможностите на региона, което ги прави пълноценни участници в 

неговото развитие. Има възможност към самите Стратегии да бъдат разписани мерки, които 
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да осигуряват достъп до заетост чрез обучения, и които са пригодени към нуждите на пазара 

на труда, интегрирането на младите хора, насърчаването на равенство между мъжете и 

жените, развитие на женското предприемачество, подобряване интегрирането на 

маргинализирани общности, както и изпълнението на специални проекти, които да 

насърчават социалната икономика и социалните предприятия.  

 Прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР в последните 20 години на територията на 

ЕС придава европейски измерение на местното развитие, като осигурява достъп до голяма 

и нарастваща европейска мрежа и обем от натрупан опит при прилагането на стратегии за 

местно развитие. На самите МИГ е дадена възможност за изграждане на партньорства с 

организации от други държави прилагащи ВОМР, където акцент имат обмяната на опит, 

добри практики и изграждането на по-добър експертен капацитет. Различни международни 

организации, Европейската комисия и Световната банка също имат дългогодишен опит и 

са публикували многобройни методически наръчници за МИГ и обмен на добри практики. 

Тези ресурси представляват  огромно предимство за всяка една група и местна общност, 

тъй като описват реални успехи и проблеми, през които са преминали местните 

инициативни групи от различни краища на Европа и света. 

4.2. ВОМР и ПРСР 

В българското Споразумение за партньорство са приети всички 11 тематични цели на 

РОР (Регламент №1303/2013), както и трите цели на ЕЗФРСР, формулирани в Регламент № 

1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони и са отразени в 

българската Програма за развитие на селските райони: 

1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и 

горското стопанство и преработващата промишленост – отделени са 22% от 

публичните разходи на Програмата; 

2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните 

ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, 

предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях - отделени са 

48% от публичните разходи на Програмата; 
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3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни 

места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот 

- отделени са 28% от публичните разходи на Програмата. 

Постигането на целите за развитие на селските райони, допринасящи за стратегията 

„Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, следва да се осъществява 

чрез заложените приоритета на Съюза за развитие на селските райони разписани в 

Регламент 1305/2013 г., в които са отразени съответните тематични цели на ОСР.  

1. Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското 

стопанство и селските райони с акцент върху следните области: 

a. стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в 

селските райони; 

b. укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, 

горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, 

включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните 

показатели; 

c. поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите 

на селското и горското стопанство. 

2. Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони 

и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент върху следните области: 

a. подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и 

улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с 

оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването 

в селското стопанство 

b. улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията 

3. Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и 

предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към 
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животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните 

области: 

a. подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством 

схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, 

популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и между браншови организации; 

b. подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата. 

4. Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство, с акцент върху следните области: 

a. възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително 

в зони по "Натура 2000" и в зони с природни или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските 

ландшафти; 

b. подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

c. предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им. 

5. Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към 

ниско-въглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области: 

a. повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; 

b. повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство 

и хранително-вкусовата промишленост; 

c. улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, 

на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за 

целите на биоикономиката; 

d. намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство; 

e. стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и 

горското стопанство; 

6. Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и 

икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области: 
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a. улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, 

както и разкриването на работни места; 

b. стимулиране на местното развитие в селските райони; 

c. подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), 

използването и качеството им в селските райони. 

Всяка Програма обхваща най-малко четири приоритета. Българската ПРСР е 

планирана на базата на всичките шест приоритета както следва: 

 За Приоритет 1 - Приоритетна област 1: Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони; 

 За Приоритет 2 - Приоритетна област 2:  Повишаване на жизнеспособността на 

земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове 

селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските 

технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите; 

 За Приоритет 3 - Приоритетна област 3 : Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански 

продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското 

стопанство; 

 За Приоритет 4 - Приоритетна област 4: Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и горското стопанство; 

 За Приоритет 5 - Приоритетна област 5: Насърчаване на ефективността на 

използване на ресурсите и подкрепа на прехода към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в секторите земеделие, храни и гори; 

 За Приоритет 6 - Приоритетна област 6: Насърчаване на социалното приобщаване, 

намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. 

ПРСР в България е структурирана, освен около шестте приоритетни области и в 

осемнадесет под-приоритета  на политиката за развитие на селските райони. Всяка мярка 

от програмата има принос към един или няколко приоритетни области. Освен това, за 

постигане на специфичните цели на тематичните приоритети са програмирани 
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хоризонтални интервенции, включващи иновации, околна среда и борба с климатичните 

промени, които ще се прилагат при възможност навсякъде и във всички мерки.  

Приоритетна област 1: Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на 

селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните подприоритетни 

области: 

a. Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в 

селските райони (М1, М2, М4, М6, М16); 

b. Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, 

горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително 

с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели (М1, М2, 

М4, М6, М8, М16); 

c. Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите 

на селското и горското стопанство (М1, М2, М16); 

Приоритетна област 2:  Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и 

насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление 

на горите. 

d. Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и 

улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с 

оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването 

в селското стопанство (М1, М2, М4, М6, М16); 

e. Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията (М1, 

М2, М4, М6) 

Приоритетна област 3: Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към 

животните и управлението на риска в селското стопанство. 
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f. Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством 

схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, 

популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови организации (М1, М2, М4, М6, 

М9, М14, М16); 

g. Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата (М1, М2, 

М17). 

Приоритетна област 4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство. 

h. Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително 

в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските 

ландшафти (М1, М2, М4, М10, М11, М12, М13, М16, М8, М15); 

i. Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и 

пестицидите (М1, М2, М4, М10, М11, М12, М13, М16, М8, М15); 

j. Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (М1, М2, 

М4, М10, М11, М12, М16, М8, М15) 

Приоритетна област 5: Насърчаване на ефективността на използване на ресурсите и 

подкрепа на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата 

икономика в секторите земеделие, храни и гори. 

k. Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство 

(поливни съоръжения по М 4.3; М1, М2, М4, М16); 

l. Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство 

и хранително-вкусовата промишленост (М1, М2, М4, М16); 

m. Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите 

на биоикономиката (М1, М2, М4, М7, М16); 
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n. Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство (М1, 

М2, М4, М10, М16) 

o. Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и 

горското стопанство (М1, М2, М8, М16). 

Приоритетна област 6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото развитие в селските райони. 

p. Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, 

както и разкриването на работни места (М4, М6); 

q. Стимулиране на местното развитие в селските райони (М7); 

r. Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), 

използването и качеството им в селските райони (М7). 

В регламент 1303/2013 са посочени следните 11 тематични цели, които следва да 

допринесат за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и за изпълнението на 

специфичните задачи на отделните фондове съгласно заложените им цели в Договорите. 

1. засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и 

иновациите; 

2. подобряване на достъпа до ИКТ и на тяхното използване и качество; 

3. повишаване на конкурентоспособността на МСП и на селскостопанския сектор (за 

ЕЗФРСР), и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР); 

4. подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички 

сектори; 

5. насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и 

управлението на риска; 

6. съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност; 

7. насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен 

капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури; 

8. насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила; 
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9. насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на 

дискриминация; 

10. инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за 

придобиване на умения и ученето през целия живот; 

11. повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и 

заинтересованите страни и допринасяне за ефективна публична администрация. 

Основните приоритети на ВОМР в периода 2014-2020 са свързани с реализацията на 7 

от 11-те цели, записани в Регламент 1303/2013 (РОР) и в Споразумението за партньорство 

– тематични цели 1, 3, 5, 6, 8, 9 и 10, като не трябва да забравяме, че ВОМР има потенциален 

принос за постигане и на тематични цели, свързани с иновациите, намаляване влиянието на 

промените в климата и опазването на защитените зони по Натура 2000. Съгласно 

приоритетна област 6Б от Регламент (EC) № 1305/2013 основната цел на подхода е 

стимулиране на местното развитие в селските райони. С прилагането на подхода ВОМР се 

цели и постигане на следните специфични цели, които могат да бъдат постигнати чрез 

финансиране от ЕЗФРСР: 

 Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 

 Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез 

развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за 

инициативи от общ интерес; 

 Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите 

страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие; 

 Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния 

териториален потенциал и продукти от местен характер. 

4.3.Принципи на ВОМР 

ВОМР отчита потребностите, потенциалната ефективност и взаимната допълняемост на 

мекрите, поуките от предишния програмен период, а също и целите на Стратегията „Европа 

2020“ и ОСП, както и националните приоритети за тяхното изпълнение. Подходът показва, 

че местните общности могат да предприемат и свои собствени стъпки към форми на 
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икономическо и устойчиво социално и екологично развитие, които са специфични и 

възможни единствено за техния район.  

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

четири принципа, които са записани в Регламент  № 1303/2013.  

Воденото от общностите местно развитие е:  

а) насочено към конкретни подрегионални райони;  

б) водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния 

местен социално-икономически интерес, в които на ниво вземане на решения нито 

публичните органи, съгласно определението в съответствие с националните правила, нито 

която и да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, не 

представлява повече от 49 % от правата на глас;  

в) се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани 

на характеристиките на района;  

г) разработено, като се имат предвид местните потребности и потенциал, включва 

иновативни характеристики в местния контекст, изграждане на мрежи и където е 

целесъобразно - сътрудничество. 

В изпълнение на заложените принципи подходът съсредоточава средства в 

териториите, които се нуждаят най-много от тях и мога да ги използват по най-

целесъобразен начин. Районът трябва да е достатъчно малък, за да има идентичност и 

достатъчно голям, за да има нужния капацитет за прилагане на стратегия. Решенията при 

програмирането се адаптират гъвкаво, за да отговарят на разнообразните потребности и 

възможности. Застъпен е подхода „отдолу-нагоре“ в дух на съвместна отговорност и 

принадлежност. Не доминира нито една от групите, представляващи конкретни интереси, 

независимо дали са обществени или частни. Партньорството мобилизира знанията, 

енергията и ресурсите на местните участници, защото местните общности имат по-добро 

познаване за наличните ресурси и възможности на територията, както и за конкретните 

проблеми, на които трябва да се обърне внимание. 
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Дейностите по изграждането и прилагането на стратегията се подсилват и 

надграждат взаимно. Връзките се осъществяват хоризонтално с другите местни участници 

и вертикално с други нива на доставката или вериги на доставки и с други сектори. Може 

да има различни приоритети и входни точки, една цел с много действия или няколко цели 

с едно действие. Стратегиите следва да изберат фокус върху цели и мерки, които ще добавят 

стойност към това, което вече съществува като ресурс, като мобилизират максимална 

подкрепа около него. 

 Стратегиите са основани върху силните и слабите страни на района, върху 

възможностите и заплахите. Местното партньорство трябва да знае какво иска и какво може 

да постигнете на база наличните ресурси и програми. В този контекст се генерират 

иновативни начини на мислене и действие – нови пазари, нови продукти, услуги, методи на 

работа и социално иновации. Местните участници  и общности се учат едни от други и 

намират съюзници за укрепване на позициите им и на други места, и в други държави. 

4.4. Прилагане на ЛИДЕР/ВОМР в България (Програмен период 2014-2020) 

От обявените два приема по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ са 

одобрени общо 64 местни инициативни групи, което представлява преизпълнение на 

индикатора  за одобрени МИГ (60 броя), заложен в ПРСР. Обхванати са 117 общини, 53 796 

кв.км от територията на страната и 1 646 588 души население. МИГ, които се финансират 

по повече от един фонд (многофондови стратегии) са 39. За подготвителната мярка 

определеният бюджет е 4, 766 млн. евро, от които са разплатени 1, 986 евро, като останалите 

над 2 млн. са прехвърлени към мерките 19.2 и 19.4 (729 хил. евро не са използвани).  

Кандидатите за изграждане на местни стратегии са били 100, на територията на 180 общини, 

проведени са 1200 събития, обхващащи 2,3 млн. население. За подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ са определени 30, 053 млн. евро, от които 

обаче до края на май 2019 г. са разплатени едва 7, 216 евро, което от една страна се дължи 

на оставащото време до края на периода, но от друга отново е с причина забавяне на 

оторизациите от страна на ДФЗ и създава огромни проблеми с финансите за издръжката на 

МИГ. Бюджетът на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местните инициативни групи“ е 6,5 млн. евро. Общият бюджет по 

приемите от 2018 г. и 2019 г. е 2, 022 млн. евро, сключени са 8 договора за подготвителни 
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дейности на стойност 175 932.46 евро и са одобрени 4 проекта на стойност 97 361. 69 евро. 

В процес на оценка са 2 проекта за вътрешно-териториално сътрудничество с обща заявена 

стойност от 178 678.80 евро. Тъй като мярката е отворена постоянно, по тези данни не може 

да се прецени какво ще е нейното изпълнение до края на програмния период. 

Териториалното разпределение на МИГ се увеличава и е по-равномерно в сравнение с 

първия програмен период.  През 2007-2013 в България има 35 одобрени МИГ, като в 

Северозападния район работят  6 МИГ, в Северния централен – 3 МИГ, в Североизточния 

– 4 МИГ, в Югоизточния – 6 МИГ, в Южния централен – 9 МИГ и в Югозападния – 7 МИГ. 

На територията на областите Видин, Кюстендил, Русе, Плевен, Силистра и Сливен не се 

прилагат стратегии за местно развитие. През периода 2014-2020 г. единствено областите 

Видин, Русе и Кюстендил остават без одобрени стратегии, но и там има създадени и 

работещи МИГ. В Северозападния район сега  действат 8 МИГ с одобрени стратегии, в 

Северния централен – 8 МИГ, в Североизточния – 9 МИГ, в Югоизточния – 11 МИГ, в 

Южен централен – 18 МИГ и в Югозападния – 10 МИГ. 

 

Област Бр. МИГ Местни инициативни групи 

Северозападен район за планиране 

Видин - МИГ Видин-селска част-Ново село е с отхвърлена стратегия 

Враца 1 МИГ Бяла Слатина (МИГ Мездра е с отхвърлена стратегия) 

Ловеч 2 МИГ Троян, Априлци, Угърчин, МИГ Луковит-Роман 

(общината е в област Враца) 

Монтана 2 МИГ Берковица и Годеч, МИГ Лом, (МИГ Западна Стара 

планина е с отхвърлена стратегия) 

Плевен 3 МИГ Белене-Никопол, МИГ Долна Митрополия-Долни 

Дъбник, МИГ Карлуковски карст, Червен бряг, Искър  (МИГ 

Гулянци е с неодобрена стратегия) 

Северен Централен район за планиране 

Велико 

Търново 

3 МИГ Елена и Златарица, МИГ Лясковец-Стражица, МИГ 

Павликени-Полски Тръмбеш“ (Миг Ценово-Свищов е с 

отхвърлена стратегия) 

Габрово 1 МИГ Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана (МИГ Севлиево 

е с неодобрена стратегия) 

Разград 2 МИГ Исперих, МИГ Завет- Кубрат 

Русе - МИГ Две могили-Иваново е с отхвърлена стратегия 

Силистра 2 МИГ Главиница-Ситово, Крайдунавска Добруджа, МИГ 

Тутракан - Сливо поле (общината е в област Русе) 

Североизточен район за планиране 
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Варна 4 МИГ Аврен-Белослав, МИГ Девня-Аксаково, МИГ Долни 

чифлик и Бяла, МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия 

Добрич 3 МИГ Тервел-Крушари, МИГ Добричка, МИГ Балчик - 

Генерал Тошево, (МИГ Каварна-Шабла е с неодобрена 

стратегия) 

Шумен 1 МИГ Нови пазар-Каспичан“ (МИГ Дългопол-Смядово и 

МИГ Велики Преслав са с отхвърлени стратегии) 

Търговище 1 МИГ Попово, (МИГ Антоново-Омуртаг е с отхвърлена 

стратегия) 

Югоизточен район за планиране 

Стара 

Загора 

3 МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково, МИГ Чирпан, МИГ 

Гълъбово-Опан 

Сливен 2  МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, МИГ Нова Загора 

Ямбол 3 МИ Елхово-Болярово, МИГ Стралджа 2016, МИГ Тунджа 

Бургас 3 МИГ Средец, МИГ Поморие, МИГ Айтос, (МИГ Карнобат е 

с отхвърлена стратегия 

Южен централен район за планиране 

Пазарджик 2 МИГ Белово, Септември, Велинград, МИГ Панагюрище, 

Стрелча, Лесичово, (МИГ Пещера е с отхвърлена стратегия) 

Пловдив 6 МИГ Раковски, МИГ Брезово-Братя Даскалови, МИГ 

Куклен-Асеновград, МИГ Хисаря, МИГ Марица, МИГ 

Перущица-Родопи 

Смолян 2 МИГ Преспа - Баните, Лъки и Чепеларе, МИГ Високи 

Западни Родопи – Борино, Доспат, Сърница 

Хасково 4 МИГ Минерални бани и Черноочене, МИГ Харманли, МИГ 

Любимец-Ивайловград, МИГ Свиленград Ареал 

Кърджали 4 МИГ Ардино –Джебел, МИГ Момчилград и Крумовград, 

МИГ Стамболово - Кърджали 54, МИГ Кирково-Златоград  

(общината е в област Смолян) 

Югозападен район за планиране 

Софийска 

област 

5 МИГ Сливница-Драгоман, МИГ Костенец 2010, МИГ 

Костинброд-Своге, МИГ Ябланица-Правец (община 

Ябланица е в област Ловеч), МИГ Самоков, (с отхвърлени 

стратегии са МИГ Елин Пелин-Горна малина, МИГ 

Етрополе, МИГ Ихтиман, МИГ Пирдоп, Копривщица и 

Антон 

Кюстендил - МИГ Невестино-Кюстендил е с неодобрена стратегия 

Благоевград 4 МИГ Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово, МИГ Разлог, МИГ 

Сандански, МИГ Струма-Симитли, Кресна и 

Струмяни,(МИГ Якоруда-Белица е с отхвърлена стратегия) 

Перник 1 МИГ Радомир - Земен 
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Както се вижда от таблицата, повечето МИГ обхващат 2, 3 или дори 4 съседни 

общини, като тези на територията само на една община са едва 17, четири МИГ включват 

общини от две различни области. 

По-голямата част от МИГ в настоящия период се възползват и от възможността за 

многофондово финансиране. При него средствата от ЕЗФРСР и ЕФМДР се допълват със 

средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд по 

мерките на ОПИК, ОПРЧР, ОПРР, ОПНОИР, ОПОС. За финансирането на четирите мерки 

от подхода ВОМР са заделени 131,4 млн. евро от ПРСР. По ОПИК – 63,5 млн., по ОПРЧР – 

50 млн., по ОПОС – 19,5 млн. и 40 млн. от ОПНОИР или общо за изпълнение стратегиите 

на МИГ са определени  304 млн. евро. 39 от стратегиите, освен мерки от ПРСР, съдържат и 

такива по една или няколко други оперативни програми, само 25 стратегии са еднофондови. 

Мерки по ОПИК са включили 31 МИГ, по ОПРЧР – 34 МИГ, 8 МИГ ще изпълняват мерки 

по ОПОС и 12 МИГ по ОПНОИР. В стратегиите на 4 МИГ са включени мерки по абсолютно 

всички програми и съответно те са и с най-високите бюджети.  

 На база на изготвените анализи и проучванията на нагласите на местната общност, 

местните инициативни групи са разписали и основните мерки в стратегиите си. От една 

страна това може да бъде отчетено като положителен факт, тъй като по разписаните мерки 

ще има достатъчно кандидати, които имат готовност да подават проект, имат представа за 

източниците на финансиране, което води и до предпоставка за успешното изпълнение на 

Стратегията. От друга страна, на много места в малките общини се поражда съмнението, че 

е предварително известно чии проекти ще бъдат одобрени за финансиране и до голяма 

степен това възпира други участници да кандидатстват с проект пред МИГ. Въпреки базата, 

която проучванията са предоставили на екипа на МИГ, в много от стратегиите не са 

отчетени реалните условия – например като основен приоритет е разписано развитието на 

туризма, при положение, че за него не съществуват нито подходяща инфраструктура, нито 

достатъчна леглова база, или пък акцентът е поставен върху диверсификацията в 

неземеделски дейности, без да се вземе предвид факта, че за предвидените услуги няма 

потребителски търсене. Както и през изминалия Програмен период, стратегиите на всички 

одобрени за финансиране МИГ съдържат еднакви мерки от ПРСР, независимо от 

характеристиката на региона им. Навсякъде са включени мерките 4.1, 4.2, 6.4, 7.2 и 7.5, 
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които са аналогични и добре познати от ПРСР 2007-2013. В малко стратегии са включени 

обучителни мерки от Мярка 1 и подмерките от Мярка 8 (8.1, 8.3, 8.5 и 8.6). Това е обяснимо 

явление, защото при изготвянето на стратегиите споменатите мерки вече са били 

разработени и нормативно разписани от страна на УО и ДФЗ-РА, което води до по-малък 

риск при одобрението на Стратегията. Причините за подобно сходство могат да се търсят и 

в липсата на достатъчно натрупан опит от страна на МИГ, но най-вече в задължителното 

изискване за съгласуваност с приоритетите и целите на ПРСР и на регламентите на ЕС, 

както и с тези на националните, областните и общинските планове за развитие. Логиката на 

интервенциите, въпреки специално направените проучвания за потенциала и проблемите 

на конкретните територии и за нагласите, опита и очакванията на населението, следва 

логиката на законодателството в съответната държава. Все пак, през този период повече от 

половината МИГ са се възползвали от възможността да прилагат „собствени“ мерки извън 

обхвата на ПРСР, срещу само една подобна мярка в предишния програмен период. МИГ 

имат по-голяма свобода да отговорят на териториалната специфика чрез съгласуване на 

проектите с изведените местни приоритети, чрез вътрешното разпределение на бюджетите 

по отношение на мерките, чрез въвеждане на индивидуални за територията критерии за 

оценка, както и чрез прилагане на собствени мерки извън обхвата на ПРСР или чрез 

съчетаването с мерки от другите оперативни програми. Вътрешното разпределение на 

бюджетите в стратегиите на МИГ за различните мерки по ПРСР е сравнително равномерно. 

Предвидени са около 1/3 за модернизация (мярка 4.1 и 4.2), 1/3 за диверсификация към 

неземеделски дейности чрез мярка 6.4 и една трета за мерките 7.2 и 7.5. 

 Както и в първия Програмен период, след забавените приеми и одобрение на 

стратегии, естествено следва и забавяне на приемите на проекти на бенефициенти. Повечето 

МИГ, с малко изключения реално започват работа едва през 2018 година. Само няколко 

МИГ съумяват за няколко месеца да отворят приеми и да обработят проекти по почти 

всичките си мерки, като това са 3-4  МИГ, които са работили и в предишния програмен 

период. Допълнително затруднение е и решението на УО проектите да се подават 

централизирано в ИСУН, което макар и да гарантира повече прозрачност, е свързано с 

обучение на екипите и съответно още закъснения.  

5. Съответствие и йерархия – външна съгласуваност 
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Подходът ВОМР, разглеждан като инструмент за децентрализирано управление и 

интегрирано местно развитие, трябва да бъде съгласуван с местните стратегии и 

съществуващите национални, регионални или подрегионални стратегии, включително 

секторните политики отгоре-надолу. На местните общности е позволено да изградят 

стратегия за развитие на база потенциала и нуждите на територията, но както споменахме 

по-рано, тя трябва да съответства на целите на ОСП и на общите тематични цели на РОР 

залегнали в регламентите за съответния програмен период. На практика, конкретните цели 

и приоритети трябва да се определят на местно ниво, за да се отговори на специфичните 

потребности, като същевременно се вземат предвид и целите на политиката, определени в 

програмите на национално ниво, за да се постигне систематичен успех за цялостно и 

завършено устойчиво развитие.  

Нивата на йерархична свързаност включват „Национална програма за развитие на 

България 2020“, Регионалните планове за развитие (NUTS 2), Областните стратегии за 

развитие, Общинските планове за развитие и Стратегиите на ВОМР. Понеже последните 

два документа се реализират на общинско ниво, те имат много общи черти, но и съществени 

разлики. Общинските планове целят да променят макро рамката и имат по-широк обхват на 

действие като съответно не разполагат с гъвкавост за промяна и приспособяване към нови 

условия. Стратегията за ВОМР е по-конкретна, допълва самите общински планове, като 

търси нови идеи, подходи и възможности за подкрепа на микро ниво и малки проекти, които 

иначе не биха имали достъп до финансиране. Тя също контролира и преразпределя в 

относителна степен средства отдолу-нагоре и е класически пример за децентрализация и 

овластяване на местната общност. 

По отношение на съответствието и йерархията, спокойно може да се заключи, че 

Стратегията на МИГ „Сандански“ отговаря на всички условия за качество и съдържа пълно 

съответствие със стратегическите насоки на местно, областно и национално ниво.  
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Приоритети на СВОМР Съответствие с Общинските планове за 

развитие и Областната стратегия за 

развитие на Благоевград 

Съответствие с Националната програма за 

развитие България 2020 

Приоритет 1: Подобряване на ефективността на производството и реализирането на продукцията на малките и средни селски 

стопанства чрез въвеждане на иновации и разнообразяване към неземеделски дейности. 

Специфична цел 1  

Повишаване конкурентоспособността 

на земеделието чрез 

преструктуриране и развитие на 

наличните материални мощности и 

насърчаване 

въвеждането на нови технологии в 

стопанствата. 

 

 

ОПР Сандански 

Приоритет 1 – Икономически растеж и 

привличане на инвестиции за 

повишаване на конкурентоспособността 

на общинската икономика. 

Специфична цел 2 - Подобряване на бизнес 

и инвестиционната страна в община 

Сандански 

Специфична цел 4 – Стимулиране на 

иновациите, трансфера на нови технологии и 

внедряване в бизнес практиката на резултати 

от научно-изследователската и развойна 

дейност.  

Специфична цел 5 – Подкрепа на 

традиционни за община Сандански 

икономически сектори и производства. 

ОСР Благоевград 

Стратегическа цел 1 -  Развитие на 

конкурентоспособна и съвременна 

икономика базирана на знанието и 

съвременните технологии, традициите и 

наличните ресурси 

Приоритет 4 -  Развитие на аграрния отрасъл 

за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена 

стойност при устойчиво управление на 

природните ресурси. 

 

Приоритет 5 -  Подкрепа на иновационните и 

инвестиционни дейности за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката. 
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Специфична цел 2   

Насърчаване на предприемачеството на 

селските стопани чрез подобряване на 

маркетинга и обвързването на 

селскостопанската продукция и услуги с 

туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПР Сандански 

 

Приоритет 1 – Икономически растеж и 

привличане на инвестиции за 

повишаване на конкурентоспособността 

на общинската икономика. 

Специфична цел 1 – Развитие на туризма и 

интегрирани туристически продукти 

Специфична цел 2 - Подобряване на бизнес 

и инвестиционната страна в община 

Сандански 

 

ОСР Благоевград 

Стратегическа цел 1 -  Развитие на 

конкурентоспособна и съвременна 

икономика базирана на знанието и 

съвременните технологии, традициите и 

наличните ресурси. 

Стратегическа цел 2 -  Цялостно 

повишаване качеството на живот на 

населението в област Благоевград 

Стратегическа цел 3 -  Развитие на 

туризма, като стратегически отрасъл за 

областта, при използване на наличните 

природни, културни, исторически и други 

ресурси. 

Приоритет 3 -  Постигане на устойчиво 

интегрирано регионално развитие и 

използване на местния потенциал. 

Приоритет 4 -  Развитие на аграрния отрасъл 

за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена 

стойност при устойчиво управление на 

природните ресурси. 
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Приоритет 2: Постигане на балансирано развитие на територията чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура и 

интегрирането на малките населени места и селските стопанства в туристическия продукт. 

Специфична цел 1:  

Развитие на базисна инфраструктура в 

подкрепа на развитието на 

интегрирания селски туризъм и 

разширяването на туристическата зона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПР Сандански 

Приоритет 1 – Икономически растеж и 

привличане на инвестиции за 

повишаване на конкурентоспособността 

на общинската икономика. 

Специфична цел 1 – Развитие на туризма и 

интегрирани туристически продукти, мярка 

3 

Приоритет 2 – Развитие на техническата 

инфраструктура на община Сандански за 

постигане на балансирана и интегрирана 

общинска територия 

 

ОСР Благоевград 

Стратегическа цел 3 -  Развитие на 

туризма, като стратегически отрасъл за 

областта, при използване на наличните 

природни, културни, исторически и други 

ресурси. 

Приоритет развитие на туризма – мярка 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

 

Приоритет 3 -  Постигане на устойчиво 

интегрирано регионално развитие и 

използване на местния потенциал. 

Подприоритет 3.4  -  Подкрепа 

за ефективно и устойчиво усвояване на 

туристическия потенциал на регионите и 

развитие на културните и креативни 

индустрии в регионите 
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Специфична цел 2:  

Възстановяване и развитие на 

културното и природното селско 

наследство и интегрирането му в селския 

туризъм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПР Сандански 

Приоритет 1 – Икономически растеж и 

привличане на инвестиции за 

повишаване на конкурентоспособността 

на общинската икономика. 

Специфична цел 1 – Развитие на туризма и 

интегрирани туристически продукти,  

Приоритет 4 – Социален капитал 

Специфична цел 5 – култура и културна 

политика 

Специфична цел 6 – Опазване и 

валоризиране на богатото културно 

наследство на общината 

Специфична цел 9 – Опазване на местните 

традиции и укрепване на духовния живот в 

общината. 

ОСР Благоевград 

Стратегическа цел 3 -  Развитие на 

туризма, като стратегически отрасъл за 

областта, при използване на наличните 

природни, културни, исторически и други 

ресурси. 

Приоритет развитие на туризма – мярка 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Приоритет 3 -  Постигане на устойчиво 

интегрирано регионално развитие и 

използване на местния потенциал. 

Подприоритет 3.4  -  Подкрепа 

за ефективно и устойчиво усвояване на 

туристическия потенциал на регионите и 

развитие на културните и креативни 

индустрии в регионите 
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Приоритет 3:  Опазване и разширяване на горските масиви и на компонентите на околната среда. 

Специфична цел 1  
Увеличаване териториите на горите 

чрез залесяване на земеделски и 

неземеделски земи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПР Сандански 

Приоритет 3 – Околна среда 

Специфична цел 8 – Устойчиво използване 

на горските ресурси на територията на 

общината. 

ОСР Благоевград 

Стратегическа цел 2 – Цялостно 

повишаване качеството на живот на 

населението на област Благоевград 

Приоритет 3 – Опазване и подобряване на 

състоянието на околната среда и по-

специално - Опазване на горските ресурси 

при въвеждане на превантивни действия 

срещу природни бедствия и 

нерегламентиран добив на дървесина и 

Предприемане на залесителни мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 3 -  Постигане на устойчиво 

интегрирано регионално развитие и 

използване на местния потенциал. 

Подприоритет З.5 Създаване на условия за 

опазване и подобряване на околната среда в 

регионите, адаптиране към настъпващите 

климатични промени и постигане на 

устойчиво и ефективно използване на 

природните ресурси 

Приоритет 4 - Развитие на аграрния отрасъл 

за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена 

стойност при устойчиво управление на 

природните ресурси 

Подприоритет 4.5 Устойчиво използване и 

управление на природните ресурси И по-

специално: Поддържане и съхраняване на 

горските ресурси. 
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Специфична цел 2  

Увеличаване привлекателността на горите 

за отдих и почивка чрез 

поддържане качеството на почвите, 

водите, въздуха и биологичното 

разнообразие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПР Сандански 

Приоритет 1 – Икономически растеж и 

привличане на инвестиции за 

повишаване на конкурентоспособността 

на общинската икономика. 

Специфична цел 1 – Развитие на туризма и 

интегрирани туристически продукти 

Приоритет 3 – Околна среда 

Специфична цел 8 – Устойчиво използване 

на горските ресурси на територията на 

общината. 

ОСР Благоевград 

Стратегическа цел 2 – Цялостно 

повишаване качеството на живот на 

населението на област Благоевград 

Приоритет 3 – Опазване и подобряване на 

състоянието на околната среда и по-

специално - Опазване на горските ресурси 

при въвеждане на превантивни действия 

срещу природни бедствия и 

нерегламентиран добив на дървесина и 

Предприемане на залесителни мероприятия 

Стратегическа цел 3 -  Развитие на 

туризма, като стратегически отрасъл за 

областта, при използване на наличните 

природни, културни, исторически и други 

ресурси. 

 

Приоритет 3 -  Постигане на устойчиво 

интегрирано регионално развитие и 

използване на местния потенциал. 

Подприоритет З.5 Създаване на условия за 

опазване и подобряване на околната среда в 

регионите, адаптиране към настъпващите 

климатични промени и постигане на 

устойчиво и ефективно използване на 

природните ресурси 

Приоритет 4 - Развитие на аграрния отрасъл 

за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена 

стойност при устойчиво управление на 

природните ресурси 

Подприоритет 4.5 Устойчиво използване и 

управление на природните ресурси И по-

специално: Поддържане и съхраняване на 

горските ресурси. 
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6. Прилагане на стратегията на МИГ „Сандански“ 

Въздействието на ВОМР може да бъде оценено на 3 етапа: 

1. Оценка на качеството на стратегията и въвличането на всички заинтересовани 

страни, обвързаността й с всички принципи на подхода и с местните нужди и 

потенциал; 

2. Изпълнение на самата стратегия – финансирани проекти, дейности на МИГ по 

съставянето на прозрачни и ясни правила, процедури и контрол, популяризиране 

на стратегията и повишаване на местния капацитет; 

3. Оценка на въздействието след приключване на изпълнението, включително и на 

добавената стойност, която прилагането на ВОМР е донесъл за територията; 

МИГ „Сандански“ започва изпълнението на Стратегията си от края на 2016 г., като 

измененията в подмярка 19.2 налагат приемането на проекти да започне едва през 2018 г.. 

През изминалите 2018 г. и 2019 г. са направени Междинни оценки за прилагането на 

Стратегията за ВОМР, от който става ясно, че въпреки голямото забавяне от страна на 

централната администрация, МИГ се стреми да компенсира изоставането с отварянето на 

приеми по всичките мерки разписани в Стратегията. От „Регистъра на входираните 

проектни предложения“ е видно, че през 2018 г. са входирани едва 3 проекта, а през 2019 г. 

27 проекта. За 2018 г. има обявени процедури по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и 

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. През 2019 г. има обявени процедури 

за прием на проектни предложения по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. За 2020 г. 

са планирани приеми на проектни предложения по подмярка 7.5 „Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“, подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на 

горски масиви“, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, 

природни бедствия и катастрофични събития“ и подмярка 8.5 „Подпомагане за инвестиции 

за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“. 
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През 2018 г. е проведено двудневно обучение за екипа и членовете на Колективния 

върховен орган на МИГ, работна среща за обмяна на опит и добри практики с представители 

на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, публикувани са 12 броя публикации в печатни медии и 

са реализирани са 3 радио излъчвания за популяризирането на Стратегията. Проведени са 4 

еднодневни информационни срещи за местни лидери в гр. Сандански, с. Плоски, с. 

Катунци, с. Струма, с. Дамяница и гр. Мелник, като участие за взели общо 81 представителя 

на публичния, стопанския и нестопанския сектор в това число земеделски производители, 

служители на общинска администрация, местни жители, търговски дружества, читалища и 

др. Двудневни обучения на местни лидери са проведени и относно подготовката на проекти 

по мярка 4.1, 4.2 и 7.2 от СВОМР. В тях участие взимат повече от 40 участника. Проведено 

е и обучение за мести лидери на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР“, на 

което участие взимат 20 представителя на стопанския сектор, нестопанския и публичния 

сектор.  

През 2019 г. екипа на МИГ взима участие в среща за обмяна на опит и добри 

практики с представители на СНЦ „МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджи Димово“. 

Изготвени са анализи на тема „Иновационен потенциал на микро предприятията от 

територията на МИГ „Сандански““ и „Предварително проучване на използвани съвременни 

методи и подходи за промоциране на местните идентичности в други региони на Европа с 

цел възможното им прилагане за целите на бъдещия проект за сътрудничество“. Отпечатани 

са 150 бр. брошури с отчет за дейността през годината и 200 бр. двуезична брошура за 

прилагане на подмярка 19.2. Публикувани са 9 публикации в печатни медии и са 

реализирани 6 радио излъчвания за популяризирането на Стратегията. Проведени са 4 

еднодневни работни срещи за местни лидери за популяризирането на Стратегията за ВОМР 

в гр. Сандански, с. Плоски, с. Вълково, с. Лебница, с. Струма, с. Поленица, с. Джигурово, с. 

Ласкарево, с. Катунци, с. Левуново и с. Склаве, като участие взимат общо 93 души. 

Проведени са обучение на местни лидери и относно подготовката на проекти по мерки 6.4 

и 8.3, на които участие взимат над 60 представителя на публичния, стопанския и 

нестопанския сектор. Проведени са и обучения с теми „Управление и изпълнение на 

проекти към СВОМР на МИГ „Сандански“ в ИСУН“, „Подготовка и провеждане на 

процедури по реда на ЗОП и ПМС 160“ и „Изготвяне на документи за искане на авансово, 

междинно и окончателно плащане“.  
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Като цяло може да се каже, че изпълнението на Стратегията досега е над средното 

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

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

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

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

бюрократичните забавяния създават сериозна заплаха до края на периода.  

 

7. Анкетно проучване на нагласите на местната общност и удовлетвореността от 

прилагането на ВОМР досега 

Във връзка с изготвянето на анализа бе проведено анкетно проучване. То има за цел 

да установи нагласите и одобрението на местната общност относно прилагането на подхода 

ВОМР на тяхната територия. Едни от най-трудно измеримите показатели при прилагането 

на Стратегията е именно удовлетвореността на местната общност, като оценката му 

обикновено става след приключване на целия период с различни количествени показатели, 

като каква част от населението е било облагодетелствано от проектите или за кои групи е 

имало най-голяма полза и до каква степен е бил повишен местният капацитет. Настоящата 

анкета не цели да даде цялостна оценка за въздействието на ВОМР, а да представи 

моментно състояние на нагласите и да ориентира екипа на МИГ в какви направления може 

да подобри работата си сред местната общност.  

Анкетното проучване е насочено към четири основни групи от заинтересовани 

страни: 

 Активни граждани и потенциални бенефициенти; 

 Земеделски производители; 

 Друг вид бизнес и услуги, които не са свързани със земеделието; 

 Граждански сектор – НПО, читалища и др.; 

 Публичен сектор – община, администрация, служители на бюджетна 

организация; 

 

Проучването е разделено на две основни части, като първата от тях е обща 

информация за анкетирания, а втората е съставена от въпроси с предварително подадени 
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отговори, от които анкетираният трябва да избере (в някой случаи е възможно и повече от 

един отговор). С идентифицирането на заинтересованите страни, можем да дефинираме и 

специфичните им нужди, като отчетем и съотношението в разпределението на анкетираните 

по пол, образование и възраст. Това ще даде възможност на екипа на МИГ да направи 

конкретни изводи и да изгради реална представа за нагласите сред общността. 

 

 

В първата част на анкетата се набира информация относно пола, възрастта, 

образованието и групата на заинтересованата страна, в която анкетирания попада. 

Анкетираните са общо 60 души, от които 62% жени и 38% мъже на възраст между 18 и 55 

г., като само 10% са на възраст под 29 години и 20% са на възраст над 55 години. 

 

Пол: 

 

Възраст: 

Мъж

38%

Жена

62%
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Сред анкетираните не попадат хора с основно образование, като 50% от тях са с 

висше, 28% със средно специално и 22% със средно образование. 

Представителите на земеделския сектор са 22%, на гражданския сектор 23%, на 

публичния сектор 18%, а представителите на друг бизнес, който не е свързан със 

земеделието е 37%. Това показва, че анкетата е балансирана, достигнала е до основните 

заинтересовани страни, към които МИГ е насочена, и би дала сравнително ясна представа 

относно нагласите в общността. 

До 29 г. 30 до 40 г. 40 до 55 г. Над 55 г.

10%

42%

28%

20%
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Образование: 

 
 

Представител на заинтересованата страна: 

 
 

ВЪПРОСИ: 

Основно Средно Средно 

специално

Висше

0%

22%

28%

50%

Публичен сектор - община, 

администрация

Граждански сектор- НПО, 

читалище, друго 

Друг вид бизнес несвързан със 

земеделието, услуги 

Земеделски производител 

18%

23%

37%

22%
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1. Коя област е най-важна за устойчивото развитие на територията на МИГ:  

 
 

a. повишаване на конкурентоспособността и модернизация на селското стопанство, 

тъй като то е важно, независимо, че е малък дял от икономиката в общината 

b. развитие най-вече на туризма и леката промишленост, както и на всякакви 

дейности, които не са свързани със земеделие 

c. стимулиране на предприемачеството и бизнеса, подкрепа за малките и средни 

предприятия, независимо от това в коя сфера работят 

d. повишаване на доходите, борба с безработицата и бедността, решение на 

демографската криза и обезлюдяването, подобряване на социалната сфера 

e. въвеждане на екологични практики и енергоспестяващи технологии, опазване на 

околната среда за следващите поколения 

f. образование и култура, запазване на традициите и местната идентичност, това ще 

стимулира и другите сектори 

g. подобряване на условията за живот за цялото население в района с публични 

средства, поддръжка на инфраструктурата – пътища и канализация, интернет, 

обновяване на сградния фонд на социални заведения, паркове, културни и 

обществени сгради – болници, читалища, детски градини, създаване на условия за 

спорт, туризъм и отдих 

 

2. Отговарят ли целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР на Вашите 

виждания за потенциала за развитие и проблемите на територията, засегнати в 

предишния въпрос?  

a. b. c. d. e. f. g.

20%

17%

22%

7%

4%

11%

18%
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Според представените данни, анкетираните посочват, че превес за устойчивото 

развитие на територията на МИГ имат повишаването на конкурентоспособността на 

земеделието, стимулирането на предприемачеството и бизнеса, развитието на туризма и 

цялостното подобряване на качеството на живот.  Това е съвсем разбираемо, тъй като това 

са и едни от основните приоритети заложени в стратегията. Нагласите на местната общност 

са до голяма степен запазени, като данните от посочените отговори са добра основа за 

изграждането и планирането на бъдещата работа на МИГ.  

От друга страна наблюдаваме, че нито един от посочените възможни отговори не 

взима убедително мнозинство сред анкетираните, а по-скоро отговорите са разпределени 

балансирано между всички области за устойчиво развитие на територията на МИГ. Според 

категоричните резултати при Въпрос 2, следва да заключим че за правилното 

идентифициране на проблемите на територията и цялостното въздействие на СВОМР върху 

социално-икономическото развитие върху местната общност, трябва да се действа 

многосекторно и да бъде обръщано внимание върху всички аспекти заложени в целите и 

приоритетите на Стратегията. Задачата на екипа на МИГ е да намери баланс между 

различните мнения и да убеди местната общност, че прилагането на подхода е добро за 

всички. Това е част не само от популяризирането на Стратегията, но и от повишаването на 

общия капацитет на хората, живеещи на територията – т.е. на социалния капитал. Все пак, 

относително равномерното разпределение на сферите за развитие в отговорите показва, че 

интуитивно е усетен принципа на многосекторния и интегриран подход. 

Да Не Отчасти

95%

0% 5%
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3. Представени ли са  напълно целите и проблемите на всички заинтересовани 

страни от територията на общината в Стратегията за ВОМР на вашата МИГ?  

 
Моля отбележете и чии интереси са представени най-добре в Стратегията, според 

Вас? 

 

 

Основните идентифицирани заинтересовани страни в Стратегията на МИГ 

Сандански са микро, малки и средни предприятия; представители на местните власти; 

социални партньори; нестопански организации; местни институции от системата на 

образованието и културата; жени, младежи и уязвими групи от населението от община 

Сандански. От предоставените данни се вижда, че според анкетираните най-слабо са 

Да Не Отчасти

98%

0% 2%

На земеделските 

производители

На бизнеса – земеделски или 

друг – производство, …

На гражданските организации 

– НПО, фондации, …

На общините и общинската 

администрация

25%

41%

11%

23%
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представени интересите на гражданските организации, а най-силно на бизнаса. В отговора 

на този въпрос се крие и известна уловка, защото от една страна 98% от анкетираните 

смятат, че проблемите на всички заинтересовани страни са обхванати изцяло в Стратегията, 

а от друга - 41% дават превес на бизнеса. Всъщност противоречие няма, тъй като е съвсем 

нормално интересите на един сектор да са застъпени повече в приоритетите, без да са 

пренебрегнати и интересите на останалите сектори. 

 

4. До каква степен успешното изпълнение на Стратегията за ВОМР, ще допринесе 

за:  

В отговорите на този въпрос анкетираните са степенували евентуалните въздействия 

и принос от реализиране на Стратегията за най-важните елементи от устойчивото развитие. 

Според 57% от тях, мерките ще допринесат „много“ за цялостното развитие на икономиката 

в района, за 52% пак „много“ за диверсификацията в неземеделски дейности (срещу 23% 

малко и 25% изключително много), „много“ (45%) и „изключително много“ (33%) за 

подобряване на публичната инфраструктура, „много“ (47%) и „изключително много“ (23%) 

за опазване на околната среда, „много“ (50%) и „изключително много“ (17%) за повишаване 

на доходите и стандарта на населението, „много“ (35%) и „изключително много“ (18%) за 

борбата с бедността, като с „малко“ са отговорили 47%, „много“ (42%)  и „изключително 

много“ (18%) за решаване на демографската криза, „много“ (43%) и „изключително много“ 

(30%)  за повишаване на предприемаческия капацитет в района и „много“ (55%) и 

„изключително много“ (25%) за подобряване на местното самоуправление. Видно от 

предоставените данни, анкетираните са настроени оптимистично към прилагането на 

Стратегията и подхода ВОМР като цяло, като се надяват на положителни промени в по-

важните сфери. 
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a) Цялостно подобряване на икономиката 

 

 
 

 

b) Разнообразяване и диверсификация на бизнеса 

 

 
 

 

 

 

 

0%

20%

57%

23%

0%

23%

52%

25%
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c) Подобряване на инфраструктурата и услугите, условията за живот 

 

 
 

 

d) Опазване на околната среда 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0%

22%

45%

33%

0%

30%

47%

23%
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e) Повишаване на доходите и стандарта на населението 

 

 
 

 

f) Борбата с бедността и социалното изключване 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0%

33%

50%

17%

0%

47%

35%

18%
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g) Демографската криза в района, особено в селата 

 
 

h) Повишаване капацитета и предприемаческите умения на всички 

 
 

i) Подобряване на местното самоуправление 

 

2%

38% 42%

18%

никак малко много изключително 

много

0%

27%

43%

30%

никак малко много изключително 

много

0%

20%

55%

25%
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5. С кои свои дейности МИГ би била най-полезна за Вас? 

 

 
 

a. Информация, консултиране и помощ при подготовката на документите за 

конкретни проекти, с които ще кандидатствам пред МИГ 

b. Организиране и провеждане на срещи, семинари, конференции, дебати и 

обсъждания с представители на администрацията, бизнеса и гражданския сектор, 

за да науча нови неща и да си създам контакти, и без да участвам с проекти пред 

МИГ. 

c. Срещи с експерти от научната общност, обучения, предоставяне на научни 

изследвания, партньорство с научни и образователни организации, които биха били 

полезни за работата ми и до които нямам достъп. 

d. Изработване  на различни доклади за проблемите, секторни анализи, стратегии, 

програмни документи за развитието на територията като цяло, които да ме 

ориентират как изглежда общата картина на района и как да се впиша в нея и да си 

реша проблемите или да си организирам бизнеса.  

e.  Участие на МИГ в изработването на стратегии и планове на общинските и 

държавни органи с оглед по-добра защита на местните интереси, а не всички 

решения да се спускат „отгоре“. 

f. Обмен на информация и добри практики с други МИГ, създаване на мрежи за 

партньорства с различни институции и неправителствени организации, тъй 

успешните идеи могат да бъдат приложени и в моя район.  

g. Инициативи, насочени към запазване и популяризиране на местната идентичност и 

културно наследство, защита на местните продукти, създаване на обща регионална 

марка, общи туристически продукти и обща реклама на района. 

Според най-голямата част от анкетираните консултациите на проектните предложения 

от страна на експертите на МИГ (30%) би била най-полезна. Все пак 19% отчитат и 

полезността на различните общи форми на популяризиране на Стратегията – срещи, 

семинари, формални и неформални контакти, на които се получава информация. 

Положителен факт е, че 12% смятат, че МИГ може да участва в обсъждането на решения, 

които се взимат от публичните власти, за да защитава интересите на местните хора, като 

това е част от добавената стойност на ВОМР.  

a. b. c. d. e. f. g,

30%
19%

7% 9% 12% 9% 14%
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6. Защо бихте кандидатствали с проект пред МИГ, а не пред централната 

администрация?  

 

 
 

a. Мога да получа повече и безплатни консултации на място от експертите на МИГ 

при подготовка на документите за проекта ми 

b. Проектът ми е съобразен с приоритетите на местната Стратегия, което увеличава 

шансовете му да се развие добре и след края на финансирането 

c. Мога да разчитам на местна подкрепа, тъй като познавам хората, независимо дали 

проектът ми е реалистичен, иначе не съм сигурен, че ще бъде одобрен 

d. Ще се чувствам по-сигурен и спокоен, ако МИГ контактува с централната 

администрация, нямам капацитет да се разправям сам с нея 

e. Проектът ми е малък и нямам достатъчно средства и възможности да се справя сам 

с кандидатстването 

f. Проектът ми е нестандартен и не отговаря на мерките в ПРСР, но е възможен 

според Стратегията на МИГ 

g. Искам да кандидатствам бързо, не ми се чака официалния държавен прием по 

съответната мярка/изпуснал съм държавния прием и сега имам втори шанс 

Едно от най-големите предимства на подхода ВОМР е, че местните потенциални 

бенефициенти имат доверие на експертите от МИГ, които познават. Оперативна помощ, 

при изготвянето и консултирането на бъдещите проекти, е безплатна и се предоставя много 

по-лесно „очи в очи“. По тази причина и 35% от анкетираните са посочили, че биха 

предпочели да кандидатстват пред МИГ, а не пред централната администрация, защото 

могат да получат повече и безплатни консултации на място от експертите на МИГ при 

подготовката на документите за проекта си. В тази връзка не е учудващо и, че 19% са 

посочили, че ще се чувстват по-сигурни и спокойни ако МИГ контактува вместо тях с 

централната администрация.  

a. b. c. d. e. f. g.

35%

17%

11%

19%

5% 3%

9%
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7. Защо не бихте кандидатствали с проект пред МИГ? (възможен е повече от един 

отговор) 

 
 

a. Нямам достатъчно собствени средства за съфинансиране на какъвто и да е проект, 

нито мога да разчитам на кредит 

b. Нямам достатъчно информация за мерките от ПРСР и въобще за начина, по който 

се субсидират и реализират проекти 

c. Смятам, че експертите на МИГ нямат достатъчен административен капацитет за 

консултация на проекта ми и обработка на документите 

d. При приема на проекти няма да има достатъчно обективност към всички 

бенефициенти – ще има политически влияния или шуробаджанащина 

e. Приоритетите на Стратегията не включват нуждите на моя бизнес или стопанство 

и съответно няма да се приемат такива проекти 

f. Проектите са за ограничени малки суми, бизнесът/стопанството ми има нужда от 

по-голяма субсидия 

g. Няма сигурност нито за приема, нито за одобрението и плащането на проектите, 

тъй като всичко зависи от централната администрация, по-добре сам да се 

разправям с нея 

Като основна причина от повечето анкетирани (57%) се посочва симптоматичния 

проблем на множеството по-малки земеделски производители  у нас – затруднен достъп до 

средства за съфинансиране на проектите, стопанствата нямат акумулиран капитал, нито 

достатъчно активи, за да получат кредит. По принцип подобни затруднения изпитват 

всички по-дребни земеделски ферми на територията на ЕС и това е отчетено в европейските 

документи като задача за решаване в бъдеще.  Проблемът е по-сериозен у нас, поради по-

голямата бедност на селските райони, в сравнение с европейските, както и на несигурните 

отношения между бенефициентите и администрацията – често пъти фермерът, дори да е 

успял да получи кредит, поради забавяне в плащанията, не успява да си изпълни проекта. 

По отношение на доверието, създадено между МИГ и местната общност, отговорите на този 

въпрос дават положителна картина – едва 3% от анкетираните считат, че експертите нямат 

достатъчно капацитет. 

a. b. c. d. e. f. g.

57%

15% 3% 5% 5% 11% 4%
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8. Според вас кои са най-подходящите начини за получаване на  информация за 

възможностите за финансиране, предоставяни от МИГ?  

 

 
 

a. Индивидуални консултации за всеки бенефициент – в офиса на МИГ или в 

стопанството/фирмата 

b. Общи информационни срещи и семинари за потенциалните бенефициенти по всяка 

една мярка в Стратегията 

c. Чрез публикации на документи и обясненията на експерти на сайта на МИГ 

d. Чрез издаване на информационни материали при съответния прием на документи 

– брошури, дипляни, листовки 

Във връзка с резултатите от Въпрос 6 „Защо бихте кандидатствали с проект пред МИГ, а не 

пред централната администрация“ и тук наблюдаваме, че местната общност разчита 

предимно на индивидуални консултации от страна на експертите на МИГ. Както се вижда, 

57% отново предпочитат личните консултации, които евентуално могат да получат. 

Съответно 29% и 10% са се възползвали от общите събития и от печатните материали. 

Интересен е ниският процент хора (3%), които разчитат на сайта на МИГ, защото в него 

трябва да има възможно най-актуална и най-систематизирана информация. Достъпът до 

него трябва да възможно най-бърз и интуитивен. Ниският процент на получения резултат 

говори или за ограничен достъп на хората от територията до интернет или за 

недостатъчното промотиране на сайта. При всички положения страницата на МИГ трябва 

да бъде по-активно рекламирана сред местната общност, вкл. и чрез връзки, поставени на 

други важни за общността сайтове.  

a.
b.

c.
d.

57%

29%

10%

3%
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9. От каква подкрепа при подготовката и реализирането на проектните 

предложения имате нужда?  

 
 

a. Пред-проектно консултиране  за идеята на самия проект и информация за 

възможностите за реализацията му 

b. Подготовка на цялостна проектна документация за кандидатстване 

c. Консултация за разработване на бизнес план 

d. Финансова консултация за начините и периодите на плащане, както и за 

възможностите за осигуряване на собственото съфинансиране на проекта 

(кредитиране, инвестиции) 

e. Специализирана професионална консултация (технологични иновации, растителна 

защита, биологично земеделие, сертифициране и др.) 

f. Управление на проекта, реализация на проектните дейности, водене на 

документация, отчетност 

Отново повечето отговори са свързани с пред-проектното консултиране на потенциалните 

проекти (24%), същинската им подготовка (30%), изготвяне на бизнес план (11%), 

финансова информация, която пак предхожда реализацията на проекта (9%). 22% свързват 

помощта на МИГ с управлението, реализацията и отчетност на проектите, която е много по-

важна от самото подаване на документите, тъй като големите рискове от неизпълнение са 

именно в процеса на осъществяване. 

 

 

a. b. c. d. e. f.

24%

30%

11%
9%

4%

22%
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10. В коя сфера трябва да се увеличи публичността за действията на вашата МИГ?  

 

 
 

a. Консултациите с потенциалните бенефициенти – индивидуални или 

информационни и работни срещи между представителите на МИГ и местните хора 

b. Актуализиране на графиците за прием на проекти, кое ги налага и защо и как се 

променят; отношенията с ДФЗ, МЗХГ и други институции 

c. Публикациите на сайта да включват повече информация не само за действията на 

МИГ, а и актуални новини по ПРСР и другите програми 

d. Работата на МИГ „на терен“ сред местната общност не само по отношение 

изпълнението на Стратегията, но и за участие в общи регионални и местни 

инициативи, информационни кампании, обмен на добри практики с други МИГ или 

с институциите, създаване на неформални мрежи и контакти 

И в отговорите на този въпрос тенденцията се запазва, като предпочитанията за работата на 

МИГ са свързани предимно с подготовката на проекти. 29% от анкетираните посочват 

важността на МИГ и за активизиране на общността в инициативи, които са извън 

конкретните мерки, но все пак подпомагат устойчивото развитие на територията – 

регистриране на местни марки, опазване на културното наследство, създаване на 

неформални мрежи за подпомагане на хора в нужда, неща разпространени сред дейностите 

на МИГ във всички европейски държави.  

11. Какви според вас, са проблемите в работата на вашата МИГ и опасностите при 

реализация на Стратегията?  

a.
b.

c.
d.

32%

18% 21%
29%
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a. Бюрокрация и постоянни промени на правилата на ниво централна администрация 

– ДФЗ и МЗХГ, законодателни промени 

b. Забавяне на плащанията или нередовни плащания по проекти или направо 

отпадането им поради неусвояването на средства по ПРСР на централно ниво 

c. Липса на административен капацитет и забавяне при приема и обработката на 

проекти от експертите в самата МИГ 

d. Липса на капацитет и информираност, недостатъчна подготвеност на голяма част 

от бенефициентите на проектите 

e. Недостатъчно проекти и бенефициенти заради липсата на средства за собственото 

финансово участие 

f. Недостатъчно популяризиране ползите и предимствата от работата на МИГ и 

Стратегията за ВОМР 

g. Не очаквам трудности и проблеми 

Успешното прилагане на стратегия за местно развитие в миналия програмен период 2007-

2013 и изградения капацитет на екипа на МИГ предразполагат и натрупаното доверие към 

организацията от страна на местната общност. Основните проблеми, които можем да 

идентицифираме от отговорите на този въпрос са недостатъчната ефективност от страна на 

Управляващия орган и в частност ДФЗ-РА. Друг основен проблем е липсата на средства за 

собственото финансово участие, който е заложен в принципното функциониране на 

системата за изплащане на безвъзмездна финансова помощ. 

a. b. c. d. e. f. g.

10%

20%

5%
7%

20%

5%

34%
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12. Смятате ли, че съществуването на МИГ и прилагането на ВОМР  

подпомага устойчивото развитие на вашата община 

 

  
 

a.  Да, по този начин по-добре се решават местните проблеми и се 

оползотворява местния потенциал, което не би се случило, ако зависеше само 

от централната администрация 

b.  Да, така се чува гласа на местните хора и те взимат дейно участие в 

развитието на територията, която обитават 

c.  Не, развитието  на общината би било същото и без МИГ, защото в крайна 

сметка всичко пак се решава от централната администрация 

d.  Не, не припознавам МИГ като представител на моите интереси и пак ще 

решавам проблемите си сам 

e.  Не мога да преценя, нямам достатъчно информация за МИГ и ВОМР 

Може да направим извод, че местната общност не само познава стратегията, но и е 

участвала в създаването и обсъждането й, както и че МИГ е свършила достатъчно работа в 

посока информиране на всички участници от територията си. Всяка заинтересована страна 

очертава важните за нея неща, като се съобразява и с важните неща, които са от значение 

на цялата общност. Ползата от действия чрез партньорство е осъзната, като промяната на 

модела на мислене „или/или“ към възможността да се действа заедно е едно от най-големите 

постижения на прилагането на Стратегията. Местните бенефициенти показват готовност да 

работят заедно с МИГ, а местната общност е информирана, подготвена и активирана да се 

включи в процесите на местното развитие. Екипът все още не е разпознаваем като напълно 

„свой“ представител, като това отчасти се дължи на закъснялото прилагане на Стратегията, 

отчасти и на проблемите с централната и местната администрация и тъй като МИГ се явява 

a.
b.

c.
d.

e.

62%

36%

2%
0%

0%
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посредник между тях и бенефициентите, част от недоволството се прехвърля върху 

експертите. 

8. Принципи на ВОМР заложени в стратегията на МИГ „Сандански“ 

Основните принципи и цели заложени в стратегията са повишаването на 

конкурентоспособността на земеделския сектор и предприятията от преработвателната 

промишленост и обвързването им с туристическия сектор, подобряване на качеството на 

живот във всички социални и икономически измерения за общността на територията и 

повишаването на икономическата активност и опазването на околната среда. Дейностите в 

стратегията акцентират върху типични за територията икономически и обществени 

дейности, които, стъпвайки върху традициите и местната идентичност, допринасят за 

устойчивото местно развитие. Включени са дейности, свързани с опазването и 

подобряването на ресурсите в земеделието, повишаване на ресурсната и енергийна 

ефективност, насърчаване на развитието на биологичното производство и опазването на 

околната среда, както и подобряването на дребно мащабната инфраструктура. Цел  на 

местната общност е да обхване и развие дейности в тези насоки, които да осигурят 

балансирано и устойчиво развитие на територията.  

 Принципите и целите заложени в стратегията ще бъдат осъществявани чрез следните 

мерки: 

 Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ 

 Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“; 

 Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“ 

 Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“; 

 Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа 

инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“; 
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 Подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ от мярка 8 

„Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на 

жизнеспособността на горите“; 

 Подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, 

природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието 

на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“; 

 Подмярка 8.5 „Подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и 

екологичната стойност на горските екосистеми“ от мярка 8 „Инвестиции в 

развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“ 

 Подходът ВОМР се използва все повече като инструмент за интегрирано 

териториално развитие и така става част и от развитието на регионите. По причина, че 

регионалните различия се запазват и на места дори се задълбочават, териториалният подход 

на развитие става все по-актуален и свързан с местните инициативи и капацитет, като освен 

в селските и рибарските райони, в много държави от ЕС, ВОМР се прилага и в градски 

райони. Затова и на ВОМР се гледа като на подход, който може да обедини двете тенденции 

– да следва общите политики на ЕС, заложени в програмните документи и Стратегията 

2020, но да ги прилага чрез специфични и разнообразни мерки, подходящи за конкретния 

селски район. Територията на МИГ трябва да е хомогенна по отношение на географски, 

климатични и агроекологични условия, да е социално и икономически свързана – с общ 

човешки капитал и общи проблеми, характеризираща се с общи традиции и местна 

идентичност. Районът трябва да има достатъчна кохерентност по отношение на човешки, 

финансови и природни ресурси.  

8.1.Териториална и социална свързаност и природни ресурси 

Територията на МИГ „Сандански“ е с непрекъснати граници и обхваща изцяло 

територията на община Сандански с площ 998,42 кв.км. от територията на област 

Благоевград. Разположена е в подножието на Пирин, в Кресненското и Рупелското 

дефилета и покрива части от планините Пирин, Славянка, Огражден и Малешевска и 

Санданско-Петричкото поле. МИГ Сандански се намира между общините Петрич, 

Струмяни, Банско, Гоце Делчев и Хаджидимово. На юг граничи с гръцките общини 

Ангистро и Ахлодохорион от област Серес и голямата община Като Неврокопи от област 
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Драма и е на 6,6 км от ГКПП „Кулата”. Територията е с разнообразен релеф и променлива 

надморска височина - равнинен по долината на река Струма, високопланински, 

среднопланински и предпланински. Територията на МИГ „Сандански“ се пресича от р. 

Струма, р. Санданска Бистрица, р. Пиринска Бистрица, р. Бождовска, р. Склавска, 

Мелнишка река, р. Шашка, Лебнишка река и техните притоци.  

Общата територия на общината включва: 

 земеделски територии 388 991 дка. 

 горски територии 570 598 дка; 

 населени места и други урбанизирани територии 20 320 дка; 

 водни територии 12 319 дка; 

 територии за добив на полезни изкопаеми 0 дка; 

 територии за транспорт и инфраструктура 3 914 дка; 

Протичащите демографски процеси в община Сандански са типичните за селските 

райони в страната – отрицателен прираст,  ниска раждаемост, висока смъртност, миграция, 

нарушена възрастова структура, влошаване на образователните равнища.  

Община Общо Мъже Жени В градовете В селата 

Сандански 37 074 17 866 19 208 24 899 12 175 

Източник НСИ, 31.12.2019 г. 

Гъстотата на населението за цялата област Благоевград е 48,5 (д.на кв.м.) при 63,9 

средно за страната. За община Сандански коефициентът е 37,5. В трудоспособна възраст са 

общо 22 315 души, под трудоспособна възраст 5 628, а над трудоспособна 9 457. За 2018 г. 

има 133 сключени брака, а естествения прираст е отрицателен – 264 живородени и 561 

умрели. Механичният прираст също е отрицателен като заселените през 2018 г. са 778 души, 

а изселените 864.  

Наетите лица по трудово или служебно правоотношение за област Благоевград са 88 

781 души, като за селско, горско и рибно стопанство са 1 997, за добивна промишленост 

316, за преработваща промишленост 29 465, за производство и разпределение на 

електрическа и топлоенергия и на газообразни горива 421, за доставяне на води, 



67 
 

канализационни услуги и управление на отпадъци и възстановяване 1368, за строителство 

5 595, за търговия и авторемонти 10 522, за транспорт 7 503, за хотелиерство и 

ресторантьорство 6 290, за професионални дейности и научни изследвания 1 330, за 

административни и спомагателни дейности 1 695 и за образование 7 868. Средната годишна 

заплата за областта е 9 024 лв., а броят на регистрираните безработни лица за община 

Сандански е 1 058 души. 

Полезните изкопаеми на територията на МИГ „Сандански“ са ограничени по вид и 

разнообразие, като преобладават нерудните полезни изкопаеми. Анализът на използването 

на полезни изкопаеми показва, че разработваните находища на мрамор и гранит 

произвеждат суровина с много високо качество.  

 село Пирин - находище на мрамор; 

 село Плоски - находище на мрамор; 

 над село Лиляново се добива гранит, по открит способ; 

 по поречието на Струма се добиват пясък, баластра, чакъл; 

На територията на МИГ се обособяват четири климатични района - Санданско–

Петрички климатичен район, Малешевско-Пирински припланински климатичен район, 

Планински климатичен район – среднопланинска част, Планински климатичен район – 

високопланинска част. Заради разположението на територията в Югозападна България и 

особеностите на местния релеф могат да се открият черти на континенталния климат и 

близката средиземноморска климатична област. Характерно за зимните месеци е, че 

средните температури в равнината и предпланинската част са положителни и са почти 

равни с температурите по южното Черноморие. Пролетта настъпва най-рано в този район, 

а през лятото има най-продължителното слънчево греене у нас. Есента е сравнително мека, 

като се отличава със слънчеви дни, които продължават до края на ноември. Благоприятния 

климат и сравнително високите температури за страната правят Сандански не само 

предпочитана туристическа дестинация, но и подходящо място за развитие на модерно 

земеделие и предприемачество.  

Областта е богата и на водни ресурси. Те се сформират от реките Струма, Санданска 

Бистрица, Пиринска Бистрица, Бождовска, Склавска, Мелнишка, Шашка и Лебнишка и 

техните притоци. На територията на МИГ в Пирин има и няколко естествени езера, като са 
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изградени и изкуствени съоръжение – язовири, водоеми, каскади и др. Изключително 

богатство са минералните извори с варираща температура от 33 до 83 градуса по Целзий, 

които са основната предпоставка за развитие на туризъм на територията. Налице са и 

множество извори с лечебни качества, поради което градът и общината се радват на славата 

на един от най-добрите балнеологични центрове в страната.  

Защитените зони са част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени 

по Закона за биологичното разнообразие. На територията на МИГ „Сандански“ те се 

припокриват изцяло с площта на защитените територии, като площта на защитените зони е 

много по-голяма. Също така, част от защитените зони, определени по директивата за 

птиците се припокриват с части от тези, определени по директивата за местообитанията. 

Защитените зони, които заемат около 60-70% от територията на общината са следните: 

Защитени зони по директивата за птиците:  

- BG 0000209 - „Пирин“;  

- BG 0002072 - „Мелнишки пирамиди“;  

- BG 0002078 - „Славянка“;  

- BG 0002098 - „Рупите“;  

- BG 0002003 - „Кресна“.  

- BG 0002126 - „Пирин буфер“;  

Защитени зони по директивата за хабитатите:  

- BG 0001028 - „Среден Пирин – Алиботуш“;  

- BG 0001023 - „Рупите – Струмешница“;  

- BG 0000224 - „Огражден – Малешево“;  

- BG 0000366 - „Кресна – Илинденци“. 

- BG 0000209 - „Пирин“; 
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Защитени територии по смисъла на Закона за биологичното разнообразие на 

територията на МИГ Сандански са: 

 Национален парк „Пирин“ - народен парк 12 354,4 ха; 

 Мелнишки скални пирамиди - защитена местност 1 173,3 ха; 

 Резерват „Али ботуш“ – резерват 939,7 ха; 

 Водопад на Санданска Бистрица - природна забележителност 0,4 ха; 

 Защитена местност „Хълма Скалата” - защитена местност 17,684 ха; 

 Защитена местност „Любина скала” - защитена местност 46,0671 ха; 

Общата площ на защитените територии е около 145 км², което представлява малко 

над 14% от територията на общината, доста над средния процент за страната, който е 4,9 % 

и е близък до 15% за ЕС. Съгласно „Националната стратегия за регионално развитие на 

Република България за периода 2005-2015“ приоритетни райони за създаването на нови 

защитени територии в бъдеще са Родопите, Източна Стара планина, Черноморското 

крайбрежие, Странджа, долината на р.Струма и по-малките територии, разположени около 

и свързващи съществуващите национални паркове и природни паркове в Рила, Пирин, 

Стара планина, Витоша и др. Съгласно това, на територията на МИГ „Сандански“ е 

възможно и целесъобразно разширяването на защитените територии в района на планината 

Славянка и териториите на Южен Пирин като това разширение може да премине и на  

природните ненаселени територии в общините Хаджидимово и Гоце Делчев. 

Като по-важни за територията са определени: част от Национален парк Пирин с 

парковите участъци „Каменица“ и „Три реки“. Населените места, включени в парка са с. 

Горна Сушица, с. Лиляново, с. Пирин, с. Плоски и с. Сугарево. Обявяването има за цел 

запазване естествения характер на природните екосистеми и ландшафти, заедно с техните 

растителни и животински съобщества и местообитания. „Мелнишките пирамиди“ са 

природна забележителност, която е една от най-посещаваните забележителности в 

Югозападна България. Разположени са в подножието на Пирин, в околностите на Мелник. 

Обявени са за природна забележителност през 1960 г., с цел опазване на уникални и 

характерни теренни особености. Резерватът „Алиботуш“ е биосферен резерват – най-

голямото находище на черна мура и различна скална планинска растителност, определян 

като естествена ботаническа градина; Водопадът Попина лъка е природна забележителност, 
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като едноименната местност е разположена сред вековни иглолистни гори. В нея има 

изградени много частни вили и е изходен пункт за различни туристически маршрути.  

Защитените територии са чувствителни към натоварване и тяхното стопанско 

използване е ограничено. Те обаче, както могат да са известна пречка в стопанското 

развитие, така са и източник на доходи на местното население. Освен  чисто защитни 

функции, зоните по Натура 2000 предоставят редица възможности за устойчиво развитие 

не само по опазването на околната среда, а и на селското стопанство. Спазването на 

определени правила и ограничения, за да бъде запазено природното богатство, само по себе 

си е гарант за екологичната чистота на района и съответно за чистотата на произведената 

биологична продукция. Развитието на екологичния туризъм – наблюдаване на птици и 

други видове също създава потребителско търсене на биопродукция, която може да бъде 

предлагана в местните туристически обекти. Наличието на защитени територии и зони е 

предпоставка за развитие на биологичното земеделие и преминаване от конвенционално 

към биологично такова. 

8.2. Инфраструктурна свързаност 

До голяма степен динамиката на транспортните връзки и транспортните потоци на 

територията на МИГ се определят от факта, че Сандански е разположен в близост до две 

държави – от една страна Република Гърция (с която има обща граница) и от друга – 

Република Северна Македония, без обща граница но разположена в непосредствена 

близост. В съседните общини има 3 гранично пропускателни пункта, като разположението 

на общината е на равни отстояния от административния и икономически център на 

България – София (160 км) и от втория икономически и транспортен център на Гърция – 

Солун (160 км), както и до редица пристанища на Егейско море.  

През територията на общината преминава един от петте общо европейски 

транспортни коридора, които минават през България  - Общоевропейски транспортен 

коридор №4 (Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава – Гьор – Будапеща – Арад – 

Констанца/Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул). В участъка София – Кулата – 

Солун преминаващ през община Сандански се провеждат транзитните потоци от Северна, 
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Централна и част от Източна Европа към Гърция, България и Румъния, както и локалните 

транзитни потоци.  

Общата републиканска пътна мрежа на Сандански е 282,20 км. Автомагистралния 

участък от АМ „Струма“ – лот 4 е с дължина 14 км., от които 6 км. са на територията на 

общината. Втората основна обслужваща артерия е първокласен път I-1 (Видин-София-

Кулата), който същевременно има означение за международен европейски път Е-79, като 

общата дължина на републиканските първокласни пътища е 11.8 км. На територията на 

общината няма републикански пътища от втори клас. Републиканските пътища от трети 

клас са Третокласен път 109, Третокласен път 108, Третокласен път 198, Третокласен път 

1082, Третокласен път 1906, като общата им дължина е 103,5 км. Процента на 

републикански пътища в общината е 36,7% - значително по-нисък от средния за страната и 

малко по-нисък от процента за област Благоевград.  

Общата дължина на общинската пътна мрежа е 178,7 километра, като тенденцията е 

общото им състояние да се подобрява, но хроничния недостиг на средства за 

инфраструктурни проекти продължава да възпрепятства достигането на съвременен 

стандарт за комфорт и безопасност.  Специфичното разположение на общината обуславя до 

голяма степен развитието на пътната и транспортната инфраструктура. Наред с 

периферността по отношение на географското разположение се добавя и транспортната 

изолираност поради некачествена или недоизградена пътна инфраструктура. Достъпността 

до общинския център или до опорните центрове в подрайоните е от първостепенно значение 

за осигуряването на достъп до професионална мобилност, образователни услуги, здравни 

услуги, културни услуги и събития, търговски пътувания и тн. По отношение на достъпност 

до общинския център се оформят групи с по-бърз и лесен достъп и такива с по-бавен и 

затруднен. По-голяма отдалеченост и състоянието на пътищата са причина необходимото 

време за достигането на общинския център да надхвърля 45 минути за повече от 10 села. 

По тази причина и като вторични опорни центрове се обособяват село Катунци и град 

Мелник, които предоставят набор от първични здравни, образователни, административни и 

други услуги за гражданите.  

Важен показател за жизнения стандарт на населението е социалната 

инфраструктура. Тя е свързана с възпроизводството на общността и с взаимоотношенията 
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на различните групи от хора. Основните й елементи са жилищното строителство, битовите 

услуги, образованието, здравеопазването, културата и спорта. Жилищния фонд на 

територията на общината задоволява потребностите на местното население, а 

образователната инфраструктура е сравнително развита.  

По-голямата част от децата на възраст между 3 и 6 години са обхванати в системата 

за предучилищно обучение, което се осъществява в 5 детски заведения с целодневен режим. 

Мрежата от детски заведения на територията на МИГ остава непроменена през последните 

години, като броят на детските учители варира в определени граници, което е функция от 

броя на децата и на формираните учебни групи. Детските заведения в общината 

организационно и териториално са локализирани на филиален принцип. Така по-голямата 

част от тях разполагат с по няколко по-малки филиала както в границите на града,  така и в 

някои от съседните села.  

На територията на МИГ функционират 7 общообразователни училища. Основните 

параметри се определят от контингентите лица във възрастовите групи 7-14 години. 

Средните училища в гр. Сандански се посещават от ученици от цялата община. В 

съответствие с демографското развитие броят на учениците не варира в много широки 

граници, като същото се отнася и за броя на учениците в средното общо образование. На 

територията функционират и две професионални гимназии – Професионалната техническа 

гимназия и Земеделска професионална гимназия. Като цяло образователната 

инфраструктура в града се нуждае от определена рехабилитация, свързана с подобряване 

на енергийната ефективност, подобряване на оборудването в съответствие с повишените 

изисквания за внедряване на новите технологии в учебния процес, разширяване на 

материалната база и рехабилитация на прилежащите терени, училищни дворове, спортни 

площадки, огради и др.  

Спортната дейност на територията на общината е подпомагана финансово от 

общинския бюджет. За провеждането й е изградена и съответната спортна база. Обектите, 

които са общинска собственост, са предоставени за ползване на спортните клубове за 

определен период от време, с решение на общинския съвет. В публичния регистър на 

територията на цялата община са включени 8 стадиона, 3 спортни комплекса, 1 плувен 

комплекс, 1 плувен интернат, както и 4 училищни спортни бази. Към спортната 
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инфраструктура следва да бъде включена и училищната спортна база като спортните 

площадки в дворовете и физкултурните салони, която се ползва активно от учениците. 

Частните хотели в града разполагат с тенис кортове, спортни игрища и басейни, които също 

са част от общата изградена спортна инфраструктура.  

Здравната инфраструктура на територията на МИГ е разположена предимно в гр. 

Сандански, като функциите й отговарят и за покриването на нуждите на другите населени 

места от общината. Доболничната лечебна помощ е съобразена основно с броя на 

населението и средната заболеваемост. Тя се извършва от общопрактикуващи лекари и 

стоматолози и от лекари специалисти и стоматолози, като структурите за доболнична 

помощ включват предимно различни видове амбулатории и специализирани кабинети за 

медицинска и дентална помощ, медицински центрове и самостоятелно медико-технически 

лаборатории. В областта има 11 болнични заведения, а на територията на града 

функционират 2, които са публична собственост.  

8.3. Икономическа свързаност 

В икономическата структура на територията на МИГ „Сандански“ основно място заемат 

преработващата промишленост (най-вече хранително-вкусова и текстилна, търговията, 

хотелиерството и ресторантьорството, транспорта и строителството). Това показва, че 

територията се характеризира с развитие на многоотраслова икономика предимно в сферата 

на леката промишленост и услугите.  

Хранително-вкусовата промишленост притежава стабилни позиции в общинската 

икономика. Като традиционни можем да споменем производството на спиртни напитки, 

безалкохолни напитки, мляко, млечни продукти и др. С подобряването на състояние на 

селското стопанство се очаква и благоприятно развитие на хранително-вкусовата 

промишленост. 

Шивашката промишленост е придобила голямо значение за икономиката на 

общината като характерно за нея е участието на чужди инвеститори, които създават нови 

собствени или смесени предприятия. По-голямата част от тези фирми са 

конкурентоспособни и произвеждат висококачествена конфекция, трикотажни изделия и 
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бельо за износ. Поради относително ниските инвестиции, които са вложени в неговото 

развитие, отрасълът е мобилен и с несигурни перспективи за развитие.  

Като изключим намаляването на общата тежест на фармацевтичната и медицинската 

промишленост в общинската икономика, отрасълът има важно значение за пазара на труда. 

Поради експортната си ориентация, той е един от основните износители на производствени 

продукти на международните пазари. 

Развитието на строителството на територията на МИГ формира малки и средни по 

мащаби строителни фирми, реализиращи своята дейност основно в пределите на самата 

община. С оглед на бъдещите възможности, това е един от отраслите, които ще бележи ръст 

и ще оказва все по-силно въздействие на пазара на работната сила. 

Може би едно от най-важните места в общинската икономика заема туризмът. Град 

Сандански се е утвърдил като модерен курортен център за лечение на белодробни 

заболявания и провеждане на лечебни процедури с минерална вода. Традиционни са 

балнеологичните заведения и СПА центровете. Изключително природно богатство са 

минералните извори като по поречието на р. Струма се намират 80 такива, групирани в 13 

находища. Тук се намира и историческия резерват Мелник, който представлява интерес не 

само за туристи от страната но и за туристи от цяла Европа.  

Въпреки че не е сред основните икономически отрасли, селското стопанство е 

структуроопределящо за развитието на региона, тъй като е основен източник за доходи в 

селата, под формата на лични натурални стопанства. То е източник и на производство на 

храна, влакна, биогорива, лекарства и други продукти, тоест то е основен източник на 

суровини за развитието и на преработвателната промишленост. Природните дадености на 

територията предразполагат развитието на интензивно растениевъдство както и развитието 

на животновъдството. Лесният достъп до София и Благоевград и добре развитата търговска 

мрежа осигуряват близък и достъпен пазар за незабавната реализация на продукцията, като 

допълнителен фактор за развитието на сектора е фактът, че общината е разположена в 

регион на изострена конкуренция на земеделска продукция, особено с граничните Гърция 

и Македония. Стопанската дейност в областта на земеделието извършват предимно 

микропредприятия, които са пазарно ориентирани в производство в сферата на 
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растениевъдството и животновъдството. Селското стопанство е застъпено във всички 

селища на територията на МИГ като традиционните производства са 

зеленчукопроизводството, трайните насаждения, както и традиционното животновъдство и 

птицевъдство. То се идентифицира кат един от секторите за по-нататъшно развитие и 

поради уникалните климатични условия на територията, което благоприятства 

отглеждането на култури, които по-трудно или по-неефективно се отглеждат в другите 

райони на страната. 

8.4. Културна свързаност 

Културната идентичност най-често се определя от общия „поглед в миналото“ – 

история, културни паметници, традиции и бит. Определението за културно наследство на 

Европейската комисия включва два фактора: елемент на принадлежност, форма на 

онаследяване, неразривно свързана с определена територия; елемент за време - наличието 

на връзки с историята или географията на общността през повече от едно поколение.  В 

понятието за местната култура и идентичност вече се включват не само архитектурните 

паметници и произведенията на изкуството, но и моделите на живот, аргументациите, 

човешките права, традициите, вярванията на местните общности. 

На територията на МИГ „Сандански“ културно-историческото наследство се 

характеризира с уникалността си и изключително голямото си разнообразие, включващо в 

себе си, почти всички исторически периоди от човешкото развитие. Културно-

историческото наследство на общината включва ценни архитектурно-строители паметници 

от Античността, Средновековието и Възраждането. Селището на мястото на общинския 

център град Сандански е възникнало около минералните извори през II в. пр. Хр. До IV в. 

Тракийското селище, намирало се на днешното землище на града, се е наричало Медиус 

(т.е. между трите планини - Пирин, Огражден, Алиботуш). През Римската епоха градът се 

е казвал Дезудава. Градът е един от първите християнски епископски центрове в България. 

В края на VI век е бил разрушен от варварски племена. От тези времена той носи името 

Свети Врач в памет на двамата братя Козма и Дамян - народни лечители, които изцерявали 

всякакви болести по хората и животните само с помощта на вярата. Това име градът носи 

до 1947 година, когато е преименуван на град Сандански в чест на Яне Сандански (1872 – 
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1915) , който е бил един от водачите на Вътрешната Македоно – Одринска революционна 

организация.  

Още от дълбока древност по тези места се е поддържал активен културно-

исторически живот. След от праисторическо, тракийско, елинистично, римско, 

византийско, турско, възрожденско и съвременно присъствие могат да бъдат намерени на 

територията на цялата община. Археологическото наследство в общината е едно от най-

богатите и разнообразни в България с декларирани над 5000 паметника на културата, 

застъпващи периода от най-ранните епохи до Късното Средновековие. В хронологически 

ред от енеолита специален интерес представляват праисторическите селища /8-7 в. пр.н.е./ 

при селата Ковачево и Дамяница. Периодът III-I в. пр.н.е. е слабо изследван, но честите 

находки от елинистични, македонски и гръцки монети, свидетелстват за приобщаване на 

местното население към водещата елинистична култура от това време. Най-големи успехи 

са постигнати в изследване на античния град под днешен Сандански - най-значимият 

античен и ранно християнски център в целия регион, макар че поради добрата запазеност 

на ранно византийския културен пласт, римското селище /I-III в./ не е достатъчно проучено. 

Особена ценност от периода на ранното християнство /IV-VI в./ представляват 4-те открити 

базилики, разположени в една сравнително малка по обхват територия около стария център. 

Откритият античен и късноантичен град, попадащ в рамките на днешния град 

Сандански представлява археологически паметник на културата с национално значение. 

Специален интерес в неговите граници представляват следните археологически обекти: 

 Епископска базилика; 

 Базиликата на епископ Йоан; 

 Ранно християнски комплекс; 

 Турски бани; 

 Римски гимназиум; 

 Воден резервоар; 

 Гробница мавзолей; 

 Гробница на ул. „Горно броди“ 

 Немски гробища; 
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 Праисторическо селище – с. Ковачево; 

 Праисторическо селище – с. Дамяново; 

Град Мелник е съхранил в значителна степен старинната си архитектура. Той е 

обявен за град-музей като част от културно-исторически резерват с международно значение 

и е от особено значение за развитието на туризма в МИГ Сандански. Тук трябва да 

споменем следните културни и исторически обекти: 

 Деспот Славова крепост; 

 Турски конак; 

 Болярската къща; 

 Кордопулова къща; 

 Пашова къща (Ибрахимбейовата къща); 

 Турската баня (Старата баня) 

На територията на МИГ може да бъде намерен Археологически музей – Сандански, 

който е основан през 1936 г. и е разположен над основите на базиликата на епископ Йоан. 

Той е един от 5-те археологически музей в България и е специализиран в областта на 

античната археология. Свидетелства за богата история на град Мелник могат да се видят в 

Исторически музей – Мелник, който е филиал на археологическия музей в Сандански. Той 

притежава сграден фонд от 110 кв.м. и включва над 5200 музейни експоната.  

8.5. Подход „отдолу-нагоре“, основан на участие и партньорство 

Като най-емблематична характеристика на подхода ВОМР трябва да споменем подхода 

„отдолу-нагоре“ – местните общности определят потенциала, проблемите и приоритетите 

за развитие на територията, като изграждат сами стратегията за местно развитие с 

определени цели и сами я прилагат с конкретни действия. Местните участници имат по-

добро познаване за местните предизвикателства, на които трябва да се обърне внимание и 

за наличните ресурси и възможности. Това дава възможност да бъдат мобилизирани местни 

ресурси за процеса на развитието по начин, който не може да се осъществи с подход отгоре-

надолу. Местните участници формират по-голямо чувство за отговорност и ангажираност 

към проектите,  което им позволява да се възползват най-добре от местните активи. Въпреки 
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това, подходът ВОМР може да бъде ефективен, само ако развива доверие между 

участниците и поддържа трайни местни структури с необходимия опит и местни знания. 

Този принцип изисква активното участие на местните представители на обществения, 

частния и гражданския сектор, които имат различни икономически и социални интереси 

във всички етапи на изграждане на партньорството – определяне на засегнатите групи, 

обозначаване на силните и слабите страни на територията, набелязване на приоритетите и 

целите на развитие, формирането на самата МИГ, обществените обсъждания, 

изработването на Стратегия и впоследствие прилагането й.   

Публично-частните партньорства, водени от общността, се осъществяват чрез 

създаването на Местни инициативни групи, които имат за цел да идентифицират 

различните интереси  и да създадат Стратегия за местно развитие, като управляват и 

разпределят финансовите ресурси.  МИГ трябва да са добре балансирани и да включват 

представителни за всички заинтересовани групи на местна основа, бизнесът и гражданското 

общество (НПО)  трябва да съставят поне 50% от местното партньорство. МИГ могат да 

бъдат създадени специално за да получат достъп до финансиране по ПРСР , или да са 

основани върху предварително създадени други партньорства (местни сдружения в някои 

държави от ЕС или юридически лица в други, някъде дори акционерни дружества), както и 

да имат различни форми на регистрация. Съчетанието между публичното взимане на 

решения чрез представителството на общността (общо събрание) и екипа от 

професионалисти (експерти)  за обработката на проекти прави местните инициативни групи 

изключително подходящи за позитивното развитие на местното самоуправление и 

децентрализацията. Местните общности имат различни нива на капацитет, история на 

съвместна работа или конфликти помежду си, както и много разнообразна институционална 

култура. Ето защо опитът показва, че е жизненоважно да се създаде партньорство, което 

отговаря на реалността на местния контекст, като естествено се спазват институционалните 

изисквания на местната програма за селските райони.  

 

 

8.6. Идентифициране на заинтересованите страни, потребностите и проблемите 
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Идентифицирането на заинтересованите страни е свързано с групирането на 

местните участници, които са пряко или косвено засегнати от прилагането на подхода 

ВОМР, и определянето на ролята и степента на тяхното участие в процеса на изпълнение 

на стратегията – активно или свързано (например политиките могат да оказват 

благоприятно влияние върху уязвимите групи, без те да са активно ангажирани с конкретни 

действия). Следваща стъпка е да бъдат установени потребностите на идентифицираните 

заинтересовани страни. Въпреки че процесът върви „отдолу-нагоре“, все пак трябва да се 

имат предвид възможните мерки и бенефициенти на съответната програма, както и 

приоритетите, залегнали в националните, регионалните и общинските документи. 

 За подготовката, разработването и популяризирането на Стратегията са проведени 

20 събития в 24 населени места, в които бяха привлечени и активно участие взеха 586 

представители на общността. На територията на МИГ „Сандански“ като заинтересовани 

страни са идентифицирани Община Сандански, училищни настоятелства, обучителни 

институции, училища и детски градини, читалища и НПО в областта на културата и спорта, 

социални служби, екологични отдели, НПО в социалната и екологичната сфера, църковни 

настоятелства, търговски дружества, бизнес асоциации, земеделски производители, горски 

стопани, кооперации, хотели, къщи за гости, заведения за хранене, търговски дружества в 

сферата на търговията, туризма, здравни услуги и занаятчии, и техните сдружения.  

 На база идентифицираните заинтересовани страни, е проведено анкетно проучване, 

за да бъдат установени техните потребности и проблеми. Като най-перспективни 

икономически сектори за развитие на територията на МИГ са посочени земеделието, 

туризма и животновъдството. 85% от анкетираните посочват, че имат потенциал за 

развитието на нов бизнес, като основните направление са земеделие, услуги, 

животновъдство, туризъм, търговия, производство, преработка и винарство, като 80% от 

тях заявяват, че биха участвали в проекти (самостоятелни или с местната власт) за 

подобряването на икономическата и социална обстановка в общината, а 66% от биха 

участвали с проект, финансиран чрез местна инициативна група.  

Вторият етап е свързан с идентифициране на потенциала и нуждите  на цялата 

територия и потребностите на заинтересовани страни. Изготвен е анализ на Социално-

икономическата характеристика на територията на МИГ „Сандански“, а след проведените 
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дискусии относно мерките, дейностите, разходите, критериите и индикаторите, които да 

залегнат в СВОМР, представителите на различните сектори на базата на нуждите си правят 

конкретни предложения за това какво да бъде включено в Стратегията. На този етап са 

сформирани експертни групи за подготовката на СВОМР, които провеждат 3 работни 

срещи, на които са обсъдени и обобщени мерките, дейностите, разходите, критериите и 

индикаторите на база събрани идейни предложения, потенциал на територията и 

заинтересованост на населението. Проведени са и 3 информационни срещи, свързано с 

консултиране на местната общност. Чрез проведените срещи са обхванати 100% от 

заинтересованите страни. Същите са привлечени и в обществени обсъждания на 

стратегията и в процеса по създаването й. Проведени са 3 обществени обсъждания в гр. 

Сандански, с. Катунци и с. Склаве, на които вземат участие 86 човека от различните 

сектори. Те се запознаха с проекта на СВОМР като дадоха своите мнения, препоръки и идеи. 

8.7. Създаване на публично-частно партньорство – МИГ 

Качеството на партньорството е също предпоставка за доброто въздействие на ВОМР 

върху конкретната територия. Реализирани като публично-частни партньорства местните 

инициативни групи (МИГ) съставят, осъществяват, ръководят Стратегията за местно 

развитие, взимат решение за одобрението на проекти, разпределянето на финансовите 

ресурси и управлението им. Основната им задача е да мобилизират и повишават капацитета 

на местните общности. Очаква се МИГ да бъдат ефективни в стимулирането на устойчивото 

развитие, защото те: - събират и комбинират наличните човешки и финансови ресурси от 

публичния сектор, бизнеса и частния сектор, гражданските организации, цялата общност; - 

обединяват местните действащи лица около свързани проекти и мултисекторни дейности, 

за да постигнат синергия и критичната маса, необходима за подобряване на икономическата 

конкурентоспособност на района; - засилват диалога и сътрудничеството между различните 

действащи лица в селските райони, които често имат ограничен опит в съвместната 

работата, улесняват решенията чрез консултации и дискусии; - улесняват взаимодействието 

между различните партньори на процесите на адаптация и промяна в селскостопанския 

сектор, интегрирането на грижите за околната среда, диверсификацията на икономиката на 

селските райони и на подобряването качеството на живот (Насоки за местните участници 

относно ВОМР, ЕК, 2014 г.).  
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Партньорството трябва да е добре балансирано между заинтересованите страни и трите 

сектора – частен, публичен и граждански, всички групи на населението, жените и мъжете, 

населените места. Органите за управление и контрол на МИГ „Сандански“ са Общото 

събрание (ОС) и Управителният съвет (УС). Върховен колективен орган на сдружението е 

ОС. То се състои от всички членове на сдружението, а именно: 87 членове, от който 3-ма 

представители на публичния сектор (Община Сандански и две училища), 42 представителя 

на стопанския сектор и 42 представителя на нестопанския сектор. От общо 54 населени 

места на територията на МИГ в сдружението членуват представители на 28 от тях (гр. 

Сандански, гр. Мелник, с. Левуново, с. Лешница, с. Склаве, с. Катунци, с. Плоски, с. 

Петрово, с. Поленица, с. Лебница, с. Струма, с. Дамяница, с. Враня, с. Рожен, с. Калиманци, 

с. Лозеница, с. Виногради, с. Сугарево, с. Спатово, с. Лиляново, с. Горна Сушица, с. 

Ласкарево, с. Ново Делчево, с. Хърсово, с. Горно Спанчево, с. Пирин, с. Ново Ходжово, с. 

Яново).  

Екипът на МИГ се състои от изпълнителен директор, трима експерти, технически 

асистент и счетоводител, които са преминали необходимото обучение и квалификация 

относно прилагането на СВОМР. В МИГ „Сандански“, която вече има изпълнена стратегия 

от програмния период 2007-2013, са налице обучени специалисти и екип от местни 

експерти, които подпомагат общността за активиране на предприемачеството в 

разнообразни дейности и форми на заетост, устойчиво използване на ресурсите и 

потенциала за развитие на територията. През новия програмен период този вече създаден 

капацитет на територията беше съхранен и надграден чрез изпълняване на проект по 

Договор № РД50-161/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР  2014 – 2020 г., подписан между Министерство на земеделието 

и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и МИГ „Сандански”. 

8.8. Идентифицирани силни и слаби страни, възможности и проблеми 

В стратегията на МИГ „Сандански“ като силни страни са изведени най-вече 

благоприятното географско разположение на общината, чиста околна среда с голяма брой 

защитени територии и зони, инфраструктурния потенциал, разнообразната природа и 

природни забележителности, благоприятния климат, наличието на квалифицирана работна 
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ръка в сферата на туризма и услугите, богатото културно-историческо наследство, 

наличието на достатъчно обработваема и плодородна земя за развитието на селско 

стопанство и животновъдство, богат горски фонд и силното представяне на МИГ в 

предишния програмен период, което води и до наличието на заинтересовани страни, 

участвали в разработването на стратегията с потенциал за нейното реализиране. Като слаби 

страни са изтъкнати неефективното използване на природно-климатичните ресурси, 

нарастването на опожарените и обезлесени площи, тенденцията към обезлюдяване на 

общината като цяло, липсата на обща маркетингова стратегия на местните заинтересовани 

страни, липсата на базова инфраструктура, лошата инфраструктура между малките 

населени места, недостига на развито бизнес и професионално обучение, лошата 

материално-техническа база за развитие на музейно дело, неравномерното разпределение 

на промишлени предприятия на територията на общината, недостига на кооперации и 

организации на селскостопански производители, липсата на нови технологии в 

предприятията, липсата на квалифицирана работна ръка извън туризма и диспропорцията в 

регионалното развитие на местно ниво в общината. 

Като възможности трябва да споменем утвърждаването и развитието на МИГ 

„Сандански“ като международен туристически център, оползотворяването на 

геостратегическото местоположение на общината, развитието на енергийна ефективност, 

използването на нови геотермални извори в малките населени места, разширяването и 

подобряването на базисната инфраструктура чрез инвестиционни проекти, създаването на 

нови работни места чрез привличането на инвестиции, развитието на културно-

историческото наследство като предпоставка за развитие на туризъм, създаването на 

продукти в регионален характер, повишаването на квалификацията на заетите в бизнеса, 

развитието на частни инвестиционни намерения и задълбочаването на развитието на 

гражданското общество. Непосредствените заплахи са продължаването на развитието на 

негативните демографски тенденции, обезлюдяването на населените места поради 

липсваща базисна инфраструктура, замърсяването на околната среда, невъзможността да се 

опази огромното културно-историческо наследство, изоставането от нивата на 

конкурентоспособност на пазарите в ЕС и икономическото забавяне на МСП сектора. 

8.9. Цели, приоритети и мерки и съответствие между тях 
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 Стратегията на МИГ „Сандански“ и изградена изцяло върху възможностите за 

оползотворяване на територията, съчетани с решаването на проблемите й. Мисията й е 

насочена към създаването на заетост и използването на местния потенциал за растеж, като 

се цели подобряването на качеството на живот и доходите на местното население. 

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 и повишаване на икономическата активност и опазване на околната среда. 

Изводът, който може да бъде направен е, че стратегията за ВОМР на МИГ е 

съобразена с  приоритетите на ПРСР 2014-2020 г., а  изборът на мерки и разпределението 

на ресурсите се базира на нуждите на земеделския и бизнес сектор, нестопанския и 

публичния сектор и цялото население. Съществува добра свързаност между 

идентифицираните потенциал и проблеми и целите, както и между целите и мерките, с 

които е предвидено постигането им. При разработване на Стратегията е търсено допълване 

между отделните мерки и са програмирани и критерии, които също имат допълващ 

хоризонтален ефект (работни места, иновации, подкрепа на чувствителните сектори, зелена 

икономика, биопроизводство). Търсена е синергия на ниво въздействие и стратегията 

фокусира подкрепата си върху характерни за територията икономически и обществени 

дейности. 

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. 

Приоритет 1: Подобряване на ефективността на производството и реализирането на 

продукцията на малките и средни селски стопанства чрез въвеждане на иновации и 

разнообразяване към неземеделски дейности. 

Специфична цел 1 Повишаване 

конкурентоспособността на земеделието 

Специфична цел 2 Насърчаване на 

предприемачеството на селските стопани 
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чрез преструктуриране и развитие на 

наличните материални мощности и 

насърчаване въвеждането на нови 

технологии в стопанствата.  

чрез подобряване на маркетинга и 

обвързването на селскостопанската 

продукция и услуги с туризма. 

 

 

Приоритет 2: Постигане на балансирано развитие на територията чрез подобряване на 

основната и на социалната инфраструктура и интегрирането на малките населени 

места и селските стопанства в туристическия продукт. 

Специфична цел 1 Развитие на базисна 

инфраструктура в подкрепа на 

развитието на интегрирания селски 

туризъм и разширяването на 

туристическата зона. 

Специфична цел 2 Възстановяване и 

развитие на културното и природното 

селско наследство и интегрирането му в 

селския туризъм. 

Приоритет 3: Опазване и разширяване на горските масиви и на компонентите на 

околната среда. 

Специфична цел 1 Увеличаване 

териториите на горите чрез залесяване на 

земеделски и неземеделски земи. 

Специфична цел 2 Увеличаване 

привлекателността на горите за отдих и 

почивка чрез поддържане качеството на 

почвите, водите, въздуха и биологичното 

разнообразие. 

 

8.10. Интегриран и многосекторен подход 

Принципът на интегрирания и многосекторен подход е основан на взаимодействието 

между целите, дейностите и мерките в съответствие с целите от Споразумението за 

партньорство и на РОР (Регламент 1303/2013). Приоритетите в местните стратегии трябва 

да бъдат свързани и координирани, за да гарантират цялостно устойчиво развитие на района 

– икономическо, социално и екологично. Като част от ПРСР, ВОМР трябва да допринася за 

изпълнението на нейните приоритетни области, както и за хоризонталните цели, свързано 

с иновациите, околната среда и изменението на климата. Подходът допринася също и за 

постигането на целите на ОСП – балансирано териториално развитие на селските райони, а 

в тази връзка и за тематичните цели на стратегията „Европа 2020“. Интегрираният подход 

означава също така, че различните мерки за подкрепа на местно ниво са съгласувани и 

обединени за постигането на същите стратегически цели като регионалните и 

националните. 

Основен момент при ВОМР е комплексният многосекторен подход, а именно 

възприемането на потенциала и проблемите, на всички ангажирани участници, на връзките 
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между различните сектори, както и между частни, публични и граждански дейности като 

едно цяло. Комплексната гледна точка върху процесите и връзката между дейностите на 

МИГ и останалите сектори от икономиката и социалния живот дава нова визия за 

развитието на селските райони. ВОМР в интегриран подход, който включва различни цели 

и начини на действие, а не е политика за подпомагане на един или друг сектор – 

икономически, социален или екологичен, каквито политики са мерките по всички 

оперативни програми. Целите, специфичните цели и мерките, чрез които те се постигат, 

трябва да са свързани и да взаимодействат помежду си, а не да са просто списък на проекти 

на различни бенефициенти. Избраните проекти на местно ниво трябва да допринасят заедно 

за постигането на визията на Стратегията и да бъдат взаимно допълняеми.  

В стратегията на МИГ „Сандански“ присъстват и трите стълба на устойчивото развитие 

– икономическо, социално и екологични. Те са постигнати именно чрез многосекторен и 

интегриран подход – чрез развитието на различни сектори, взаимодействието между тях и 

интегрирането на дейностите по мерките за постигане на целите, както и с прилагане на 

някои хоризонтални принципи. Като цяло може да се каже, че Стратегията на МИГ 

„Сандански“ е изградена чрез интегриран и многосекторен подход: трите приоритета 

отговарят на приоритетите на устойчивото развитие – икономика, опазване на околната 

среда, социален стълб, както и отразяват целите на ПРСР, ВОМР, Споразумението за 

партньорство и тематичните цели, заложени като стратегически за Съюза. Всички 

приоритети допринасят и за хоризонталните цели в областта на иновациите, околната среда 

и създаването на нови работни места. Доколко многосекторният подход за развитие на 

територията ще бъде изпълнен на практика, може да се каже след цялостното приключване 

на Стратегията и чрез нейната окончателна оценка.  



86 
 

Приоритети и 

специфични цели на 

Стратегията за ВОМР 

Цели на ПРСР 

Специфични цели на 

ВОМР 

Приоритетни области на 

ПРСР 

Цели на РОР и Споразумението за 

партньорство 

Приоритет 1: Подобряване на ефективността на производството и реализирането на продукцията на малките и средни селски 

стопанства чрез въвеждане на иновации и разнообразяване към неземеделски дейности. 

Специфична цел 1 
Повишаване 

конкурентоспособностт

а на земеделието чрез 

преструктуриране и 

развитие на наличните 

материални мощности 

и насърчаване 

въвеждането на нови 

технологии в 

стопанствата. 

Мярка 4.1 „Инвестиции 

в земеделски 

стопанства“   

Мярка 4.2 „Инвестиции 

в преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 1 от ПРСР 

Повишаване на 

конкурентоспособността и 

балансирано развитие на 

селското и горското 

стопанство и преработваща 

промишленост; 

Специфична цел 1 на ВОМР 

Развитие и стимулиране на 

предприемачество и устойчив 

бизнес 

Приоритетна област 2  Повишаване на 

жизнеспособността на земеделските 

стопанства и конкурентоспособността на 

всички видове селскостопанска дейност 

във всички региони и насърчаване на 

новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото управление на 

горите; Подприоритет 2А 

Подобряване на икономическите 

резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането 

на стопанствата 

Приоритетна област 3 Насърчаване на 

добро организиране на хранителната 

верига, в т.ч. преработката и търговията 

със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство, Подприоритет 3А 

Подобряване на конкурентоспособността 

на първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, 

които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти 

 

Тематична Цел 3  
Повишаване на конкурентоспособността 

на малките и средни предприятия; 

селскостопанския сектор (ЕЗФРСР) и на 

сектор рибарство и аквакултури (ЕФМДР) 

Тематична цел 1 

Засилване на научноизследователската 

дейност, технологичното развитие и 

иновациите 

Тематична цел 8 

Насърчаване на устойчивата и качествена 

заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила;  

Тематична цел 9 

насърчаване на социалното приобщаване, 

борба с бедността и всяка форма на 

дискриминация 
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Специфична цел 2   

Насърчаване на 

предприемачеството на 

селските стопани чрез 

подобряване на 

маркетинга и 

обвързването на 

селскостопанската 

продукция и услуги с 

туризма.  

Мярка 6.4 „Инвестиции 

в подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 1 от ПРСР 

Повишаване на 

конкурентоспособността и 

балансирано развитие на 

селското и горското 

стопанство и преработваща 

промишленост; 

Специфична цел 1 на ВОМР 

Развитие и стимулиране на 

предприемачество и устойчив 

бизнес 

Специфична цел 3 на ВОМР 

Развитие на практики и 

модели за добро управление и 

участие на заинтересованите 

страни в развитието на 

територията, като основа за 

териториално развитие; 

Специфична цел 4 на ВОМР 

Развитие на териториална 

идентичност, маркетинг и 

марки на база на специфичния 

териториален потенциал и 

продукти от местен характер. 

Приотитетна област 1 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта 

на селското и горското 

стопанство и селските райони 

Подприоритет 1А 

Стимулиране на иновациите, 

сътрудничеството и развитието 

на базата от знания в селските 

райони 

Приоритетна област 2  

Повишаване на 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на 

всички видове селскостопанска 

дейност във всички региони и 

насърчаване на новаторските 

технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите; 

Подприоритет 2А 

Подобряване на икономическите 

резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на 

преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата 

 

Тематична Цел 3  
Повишаване на конкурентоспособността 

на малките и средни предприятия; 

селскостопанския сектор (ЕЗФРСР) и на 

сектор рибарство и аквакултури (ЕФМДР) 

Тематична цел 1 

Засилване на научноизследователската 

дейност, технологичното развитие и 

иновациите 

Тематична цел 8 

Насърчаване на устойчивата и качествена 

заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила;  

Тематична цел 9 

насърчаване на социалното приобщаване, 

борба с бедността и всяка форма на 

дискриминация 
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Приоритет 2: Постигане на балансирано развитие на територията чрез подобряване на основната и на социалната 

инфраструктура и интегрирането на малките населени места и селските стопанства в туристическия продукт. 

Специфична цел 1:  
Развитие на базисна 

инфраструктура в 

подкрепа на развитието 

на интегрирания селски 

туризъм и 

разширяването на 

туристическата зона.  

 

 

Мярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 3 от ПСРС 

Социално-икономическо 

развитие на селските райони, 

осигуряващо нови работни 

места, намаляване на 

бедността, социално 

включване и по-добро 

качество на живот. 

Специфична цел 3 на ВОМР 

Развитие на практики и 

модели за добро управление и 

участие на заинтересованите 

страни в развитието на 

територията, като основа за 

териториално развитие; 

Специфична цел 4 на ВОМР 

Развитие на териториална 

идентичност, маркетинг и 

марки на база на специфичния 

териториален потенциал и 

продукти от местен характер. 

 

Приоритетна област 6: 
Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони 

Подприоритет 6А: Улесняване 

на разнообразяването, 

създаването и развитието на 

малки предприятия, както и 

разкриването на работни места 
 

Тематична цел 7 

Насърчаване на устойчивия транспорт и 

премахване на участъците с недостатъчен 

капацитет във всички ключови мрежови 

инфраструктури; 

Тематична цел 6 

Съхраняване и опазване на околната среда 

и насърчаване на ресурсната ефективност 
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Специфична цел 2: 

Възстановяване и 

развитие на културното 

и природното селско 

наследство и 

интегрирането му в 

селския туризъм.  

Мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка по 

мащаб туристическа 

инфраструктура“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 1 от ПРСР 

Повишаване на 

конкурентоспособността и 

балансирано развитие на 

селското и горското 

стопанство и преработваща 

промишленост; 

Цел 3 от ПСРС 

Социално-икономическо 

развитие на селските райони, 

осигуряващо нови работни 

места, намаляване на 

бедността, социално 

включване и по-добро 

качество на живот. 

Специфична цел 1 на ВОМР 

Развитие и стимулиране на 

предприемачество и устойчив 

бизнес; 

Специфична цел 4 на ВОМР 

Развитие на териториална 

идентичност, маркетинг и 

марки на база на специфичния 

териториален потенциал и 

продукти от местен характер. 

 

Приоритетна област 6: 
Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони 

Подприоритет 6А: Улесняване 

на разнообразяването, 

създаването и развитието на 

малки предприятия, както и 

разкриването на работни места 

Подприоритет 6Б: Стимулиране 

на местното развитие в селските 

райони 

 

Тематична цел 1 

Засилване на научноизследователската 

дейност, технологичното развитие и 

иновациите 

Тематична цел 8 

Насърчаване на устойчивата и качествена 

заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила 

Тематична цел 9 

Насърчаване на социалното приобщаване, 

борба с бедността 
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Приоритет 3: Опазване и разширяване на горските масиви и на компонентите на околната среда. 

Специфична цел 1  
Увеличаване 

териториите на 

горите чрез 

залесяване на 

земеделски и 

неземеделски земи. 

 

Мярка 8.1 

„Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 

устойчивостта и 

екологичната 

стойност на горските 

екосистеми“ 

 

Мярка 8.3 

„Подпомагане за 

предотвратяване на 

щети по горите от 

горски пожари, 

природни бедстия и 

катастрофични 

събития“ 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 2 от ПРСР 

Опазване на екосистемите и 

устойчиво управление, 

използване на природните 

ресурси в земеделието, 

горското стопанство и 

хранителната промишленост, 

предотвратяване на 

климатичните промени и 

приспособяване към тях; 

Специфична цел 2 на ВОМР 

Развитие на динамична 

жизнена среда и подобряване 

качеството на живот чрез 

развитие на хоризонтални и 

междусекторни партньорства 

и взаимодействие за 

инициативи от общ интерес; 

Специфична цел 3 на ВОМР 

Развитие на практики и 

модели за добро управление и 

участие на заинтересованите 

страни в развитието на 

територията, като основа за 

териториално развитие; 

 

Приоритетна област 4: 
Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

Приоритетна област 5: 

Насърчаване на ефективността на 

използване на ресурсите и 

подкрепа на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в секторите 

земеделие, храни и гори 

Подприоритет 5Д: Стимулиране 

на съхраняването и поглъщането 

на въглерода в сектора на 

селското и горското стопанство 

Тематична цел 4 

подпомагане на преминаването към 

нисковъглеродна икономика във всички 

сектори; 

Тематична цел 5 

Насърчаване на адаптацията към 

изменението на климата и превенцията и 

управлението на риска 

 

Тематична цел 6 

Съхраняване и опазване на околната среда 

и насърчаване на ресурсната ефективност; 
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Специфична цел 2  
Увеличаване 

привлекателността на 

горите за отдих и 

почивка чрез 

поддържане качеството 

на почвите, водите, 

въздуха и 

биологичното 

разнообразие. 

 

Мярка 8.5 

„Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 

устойчивостта и 

екологичната 

стойност на горските 

екосистеми“ 

 

 

Цел 2 от ПРСР 

Опазване на екосистемите и 

устойчиво управление, 

използване на природните 

ресурси в земеделието, 

горското стопанство и 

хранителната промишленост, 

предотвратяване на 

климатичните промени и 

приспособяване към тях; 

Специфична цел 2 на ВОМР 

Развитие на динамична 

жизнена среда и подобряване 

качеството на живот чрез 

развитие на хоризонтални и 

междусекторни партньорства 

и взаимодействие за 

инициативи от общ интерес; 

Специфична цел 3 на ВОМР 

Развитие на практики и 

модели за добро управление и 

участие на заинтересованите 

страни в развитието на 

територията, като основа за 

териториално развитие; 

 

Приоритетна област 4: 
Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

Приоритетна област 5: 

Насърчаване на ефективността на 

използване на ресурсите и 

подкрепа на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в секторите 

земеделие, храни и гори 

Подприоритет 5Д: Стимулиране 

на съхраняването и поглъщането 

на въглерода в сектора на 

селското и горското стопанство 

Тематична цел 4 

подпомагане на преминаването към 

нисковъглеродна икономика във всички 

сектори; 

Тематична цел 5 

Насърчаване на адаптацията към 

изменението на климата и превенцията и 

управлението на риска 

 

Тематична цел 6 

Съхраняване и опазване на околната среда 

и насърчаване на ресурсната ефективност; 
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9. Изводи и препоръки 

От събраната информация в предишните глави могат да се направят няколко основни 

извода относно прилагането на Стратегията за ВОМР и удовлетвореността на местната 

общност. Качеството на Стратегията е много високо и тя е изцяло в съответствие с 

всички документи, цели и приоритети заложени в Регламентите и програмните 

документи на ЕС. Тя е съгласувана и с общинските и регионалните приоритети на 

национално ниво, като съществува ясна свързаност между идентифицираните проблеми 

и потенциала на територията. Бюджетът е равномерно разпределен, като е приложен и 

многосекторен  интегриран подход чрез въвеждането на трите стълба на устойчивото 

развитие – икономика, околна среда и социално развитие. Принципите по отношение на 

включването на всички заинтересовани страни, използването на потенциала на 

територията и спазване на подхода „отдолу-нагоре“ са спазени.  

Към момента изпълнението на стратегията е на добро ниво, като повечето от мерките 

вече са били отворени, а до края на годината ще бъдат обхванати всички мерки заложени 

в стратегията. Местните бенефициенти показват готовност да работят с екипа на МИГ, а 

дейностите по Стратегията са довели до очакваните резултати – местната общност е 

информирана, подготвена и активирана да се включи в процесите на местното развитие. 

По отношение на реализацията на целите на самата стратегия, напредък има основно по 

първите два приоритета, свързани с икономическото развитие, повишаването на 

конкурентоспособността на земеделието и развитието на туризма на територията на 

МИГ.  Все пак е необходимо МИГ да спази индикативния си график  и да отвори 

максимално бързо приеми за останалите мерки от Стратегията до края на годината.  

Относно популяризирането на Стратегията за ВОМР, можем да кажем, че са 

проведени достатъчно срещи и консултации, което от своя страна означава, че местната 

общност е запозната с нея и тя отговаря на интересите им. Екипът на МИГ е с много 

добър капацитет, като изготвените процедури за кандидатстване са ясни и разбираеми а 

работата на сформираните комисии за избор на проекти е прозрачна и коректна. По тази 

причина е изградено е доверие между местните участници и екипа на МИГ, което е видно 

и от анкетното проучване.  

Като добри практики, които трябва да започнат или да продължават да се прилагат са 

обученията на оценители на проекти по Стратегията на МИГ, подпомагане на 

кандидатите при събирането на оферти свързани с проектните им предложения, 
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обучението на бенефициенти за съдържанието на договора за безвъзмездна финансова 

помощ и правилата за анексирането му, подпомагането на бенефициентите при 

възникнали проблеми с доставчици по дейности от проекта и ориентирането на 

териториалните и социалните проучвания към конкретни идентифицирани проблеми на 

целеви групи или проблеми на територията. Екипът на МИГ трябва да помага усилено и 

при управлението и изпълнението на проектите, тъй като от тяхното успешно 

приключване зависи и реализацията на Стратегията и заложените в нея цели. Особено 

внимание трябва да се обърне и при реализацията на общинските проекти, защото от 

една страна МИГ може да предложи експертния си потенциал в хода на подготовка и 

изпълнението им, а от друга, чрез неформални контакти, могат да бъдат коригирани 

някои несъвършенства в постигането на целите на Стратегията като борбата с бедността, 

високата безработица и социалното включване. За съжаление опитът показва, че 

бенефициентите изпитват затруднения при изпълнението на проектите си заради 

значителните закъснения от страна на ДФЗ-РА при обработката на документите и 

възстановяването на направените плащания. Особено важна е активната комуникация и 

установяването на добри връзки с УО на ПРСР, с ДФЗ-РА, с областната администрация, 

областните дирекции и общинските служби по Земеделие, териториалните 

статистически бюра както и с местните подразделения на браншовите организации, 

сдружения и камари. Комуникацията може да е индивидуална, чрез официална 

кореспонденция или чрез двете съществуващи асоциации, които са поели ангажимент да 

защитават интересите на своите членове.  

МИГ трябва да изгражда и неформални мрежи, чрез които да повишава капацитета 

на работа на самото местно партньорство. Участието на МИГ в различни събития на 

администрацията, мрежите и по-широк кръг от инициативи на национално и европейско 

ниво е свързано с повишаването на обмена на информация. Могат да бъдат изградени 

сътрудничества с местни училища, социални домове, образователни и научни 

институции, екологични организации и НПО, граждански организации, сдружения и 

НПО в областта на културата и самобитността, творчески съюзи на местно ниво, 

организации на хора с увреждания и др. Важни са и контактите с бизнес организации и 

форуми – създадени по инициатива на предприемачи или техни сдружения, като 

кооперации, обединения на производители и др. Чрез създаването на подобни връзки и 

мрежи биват подпомагани проекти, които работят с голям кръг заинтересовани страни, 

като по този начин МИГ става активен участник в живота на местната общност и извън 
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ангажиментите си по конкретното изпълнение на Стратегията. Ангажиментите на МИГ 

към местната общност са дългосрочни, а местните участници трябва да се чувстват 

привлечени, отговорни и ангажирани, като това може да се случи чрез регистрирането 

на общи териториални марки за продукти или сертификати за продукти и туризъм, 

провеждането на местни пазари, общи научни изследвания, фестивали, събития и др.  

В заключение, можем да кажем, че прилагането на Стратегия за ВОМР от страна на 

МИГ „Сандански“ е успешно, като тази тенденция би следвало да се запази чрез 

съхраняването и доразвиването на заложените принципи на работа.  

 

 

 

 

 

 

 


