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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информационен бюлетин

Настоящото издание е реализирано в рамките на Проект 41-03-28 по мярка  „Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи,

прилагащи Стратегии за местно развитие” по Договор № РД 50 – 147 / 13. 10. 2011г.

На 11, 12 и 13 март 2015 г. в гр. Панагю-
рище, хотел „Каменград, зала „Асарел“ 
се проведе НАЦИОНАЛНА СРЕЩА 
„ПОДХОДА ЛИДЕР - ПРИЛАГАНЕ, 
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКА-
ТЕЛСТВА ПРЕД МИГ”, организирана 
от МИГ „Панагюрище, Стрелча, Леси-
чово“ и Министерство на земеделието и 
храните.

Срещата стартира на 11 март 2015 г. от 
16.30 ч. с презентация на изпълнителния 
директор на МИГ „Панагюрище, Стрел-
ча, Лесичово“ г-н Лучко Македонски за 
напредъка, постиженията и проблемите 
при реализацията на СМР на МИГ „ПСЛ“ 
през последните три години. 

След това беше предоставена инфор-
мация относно прилагането на мярка 421 
от ПРСР 2007 – 2013 г. - забавяния в про-
цеса на сключване на анекси към догово-
рите за финансиране, проблеми при из-
готвянето, подаването и одобрението на 
заявките за одобрение на дейности и раз-
ходи, въпроси относно административ-
ния капацитет и др. от господин Стефан 
Спасов представител на Управляващия 
орган на ПРСР.

На 12 март 2015 г. от представители на 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СРЕЩАТА:

•	 Да се представи информация за напредъка по прилагане 
на стратегиите за местно развитие на финансираните МИГ 
в Република България

•	 Запознаване с резултатите от изпълнението на мерките 
от ос 4 ЛИДЕР на ПРСР 2007 – 2013 г. към 11.03.2015 г. 
(информация за напредъка по мерки 41, 431 и 421, данни 
за усвояването на средства и изпълнение на проекти по 
СМР)

•	 Обсъждане на предизвикателствата и възможните 
решения за изпълнението на мерките от ос 4 до края на 
програмния период;

•	 Предоставяне на информация относно прилагането на 
подхода „Водено от общностите местно развитие” и етапа 
на разработване на ПРСР 2014 – 2020 г.;

УЧАСТНИЦИ:
- Управляващ орган на ПРСР 
- Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция
- Представители на НСМ 
- Местни инициативни групи
- Представители на местни общности
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Управляващия орган беше предоставена 
информация за напредъка по прилагане 
на мярка 41 от ос 4 ЛИДЕР на ПРСР 2007 
– 2013 г. в Република България (сключва-
не на договори с бенефициентите, удъл-
жаване на срокове за изпълнение на про-
екти, разглеждане на процедури за избор 

на проекти от страна на ДФЗ-РА и др.), 
както и информация за напредъка по при-
лагане на мярка 431 от ос 4 ЛИДЕР на 
ПРСР 2007 – 2013 г. в Република Бълга-
рия. Бяха обсъдени редица въпроси, от-
носно заявките за одобрение на дейности 
и разходи: основните допускани грешки 
от МИГ, изисквания и проблеми, на кои-
то следва да се обърне внимание, запазва-
нето на административния капацитет на 
екипите на МИГ за следващия програмен 
период и др.).

По време на представянето бяха поста-
вени редица въпроси от представителите 
на МИГ към Управляващия орган и към 
ДФЗ-РА, както и беше осъществена пол-
зотворна дискусия по горе цитираните 
въпроси.

На 13 март 2015 г. беше предоставена 
от представители на Управляващия ор-
ган /господин Стефан Спасов и госпожа 
Милена Чирпанлиева/ информация от-
носно прилагането на подхода „Водено 
от общностите местно развитие”, мярка 
19 на ПРСР 2014 – 2020 г. Беше обсъде-
на готовността на нормативната уредба 
за прилагане на подхода, както и бяха 
направени предложения от представите-
лите на МИГ, които да бъдат включени 
в наредбите по ВОМР и др.). Присъст-
ващите бяха запознати с новите поста-
новки за прилагането на ВОМР, както и 
с възможността да бъде направен избор 
на опростени разходи по мярка 19 „Во-
дено от общностите местно развитие” от 
ПРСР 2014-2020.

Срещата приключи с обсъждане и об-
мен на идеи за периода 2014 – 2020 г, 
между МИГ, изпълняващи СМР през пе-
риода 2007 – 2013 г., като в дискусията се 
включиха и представители на МИГ, кои-
то не са изпълнявали СМР през периода 
2007 – 2013 г. и представители на местни 
общности.

През 2014 г. МИГ „Панагюрище, 
Стрелча, Лесичово“ и МИГ „Белово, 
Септември, Велинград“ подписаха До-
говори за изпълнение на два междуна-
родни проекта с 11 италиански Местни 
инициативни групи :

1. ТРАНСНАЦИОНАЛНА МРЕ-
ЖА НА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛ-
СКИТЕ РАЙОНИ СОЛИДАРНОСТ, 
УСТОЙЧИВОСТ НА МЕСТНИЯ     
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ТУРИЗЪМ, НА ДОСТЪПНИ, ЕКО-
ЛОГИЧНИ И КУЛТУРНИ РАЗВИ-
ТИЯ: ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ИДЕН-
ТИЧНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (АДРИАТИЧЕ-
СКО МОРЕ - ЧЕРНО МОРЕ)”

2. „ОБЛАСТ НА КАЧЕСТВОТО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ В 
ЗЕМИТЕ ФРЕДЕРИК – МРЕЖА НА 
ПРОДУКТИ ОТ ПУЛЯ И БАЗИЛИ-
КАТА”

В изпълнение на дейности по реализа-
ция на два двата проекта бяха осъщест-
вени две партньорски срещи с Местни-

те инициативни групи от област Пуля, 
Италия. На срещите бяха обсъдени дей-
ностите по проектите, както и графика 
за тяхното изпълнение.

Делегациите от Италия посетиха част 
от населените места на двата МИГ от 
България – МИГ „Панагюрище, Стрел-

ча, Лесичово“ и МИГ „Белово, 
Септември, Велинград“. На тери-
торията на МИГ „Панагюрище, 
Стрелча, Лесичово“ една от деле-
гациите, водена от представлява-
щия Управителен орган на ПРСР 
за област Пуля, взе активно учас-
тие в празника „Тодоров ден по 
нашенски“, провеждан ежегодно 
в с. Баня, община Панагюрище. 
Посетени бяха и няколко реали-
зирани проекти по СМР на МИГ 
„Панагюрище, Стрелча, Лесичо-
во”.

По време на посещението на итали-
анската делегация бяха заснети два до-
кументални филма за дългогодишното 
сътрудничество между италианските и 
българските партньори.

Посещение в Исторически музей - Панагюрище

Посещение на Бобековата къща
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В изпълнение на Договор РД 50-
147/13.10.2011г. между МЗХ, ДФЗ и 
МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, 
„Агенция за социално – икономически 
анализи” ООД извърши Проучване, ана-
лиз и оценка на тема „Брой посетители 
на туристически атракции, подкрепе-
ни по СМР и степен на удовлетворе-
ност от тях”. 

В периода 18 -29 март 2015г. бе осъ-
ществена подготовка на проучването, 
разработване на въпросниците, събира-
нето на данните, въвеждането, статисти-
ческата обработка, анализа на данните и 
разработване на доклад.

Проучването е разработено на базата 
на 77 интервюта с посетители на турис-
тически обекти, подкрепени по СМР (це-
лева извадка) и 30 интервюта с посетите-
ли на туристически обекти, които не са 
подкрепени по СМР (контролна извадка) 
или общо 107 интервюта. Отделно са ин-
тервюирани  10 представители на турис-
тически обекти, подкрепени по СМР, чрез 
които са събрани данни за броя посетите-
лите и други показатели за ефективност-
та на предприятието съответно преди и 
след инвестицията по СМР.

Проучванията са проведени в периода 
март 2015 г. Извадката на посетителите 
е реализирана чрез случаен подбор на 
посетители на  туристическите обекти в 
общините, а институциите са подбрани 
чрез скрийнинг. 

Данните са събрани чрез стандартизи-
рани интервюта „лице в лице” с посети-
тели в района на туристически обекти и 
местности от анкетьори на Агенцията за 
социално-икономически анализи, а ин-
тервютата с представителите на фирмите 
и институциите са проведени в техните 
офиси / туристически обекти. 

Данните са анализирани по ключови 

демографски, организационни и социал-
но-икономически показатели. В анали-
тичното обобщение са приложени само 
най-важните наблюдения, като пълните 
данни са представени в приложение в 
табличен вид.

Резултати от проведеното проучване:
Като цяло инвестициите са допри-

несли до подобряване на конкурентос-
пособността на жизнеността на малкия 
туристически бизнес преди всичко чрез 
добавяне на стойност, правейки услугата 
по-атрактивна и разнообразна. Тези ин-
вестиции са увеличили туристопотока и 
са подобрили финансовото състояние на 
бизнеса. 87,5% от интервюираните пред-
ставители на фирми и институции отго-
варят, че приходите от основна дейност 
са се увеличили. 

Тези данни се подкрепят и от анкетно-
то проучване, според което удовлетворе-
ността на посетителите в подкрепените 
фирми е по-висока, налице са възприятия 
за нараснала атрактивност на обектите, 
а профила на посетителите е станал по-
разнообразен, привличайки лица с ниски 
доходи и по-ниско образование.

Инвестициите обаче не са допринесли 
достатъчно за увеличаване на заетостта в 
сектора.

На основата на проведените проучва-
ния могат да се отправят следните пре-
поръки към реализацията на СМР по от-
ношение на развитието на туристически 
услуги на територията:

• Усилията за подкрепа на атрактив-
ността на туристическата услуга дават 
резултат и следва да продължат. Необ-
ходими са усилия за поддържане на уве-
личения туристически интерес към те-
риторията чрез допълнителни дейности. 
Тенденцията за ръст на посетителите по 
„допълнителни дейности” като атракции, 



5

Настоящото издание е реализирано в рамките на Проект 41-03-28 по мярка  „Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи,

прилагащи Стратегии за местно развитие” по Договор № РД 50 – 147 / 13. 10. 2011г.

анимации, изложби, концерти и други не-
основни дейности следва да бъда окура-
жавана.

• Подкрепата на атракции, привлича-
щи хора с по-ниски доходи дава резултат 
и следва да бъде окуражавана. Разноо-
бразният социално-демографски профил 

на посетителя, ще даде повече устойчи-
вост на приходите, особено за малките 
фирми.

• Все още инвестициите не водят до 
промяна в заетостта в сектора. Следва да 
се окуражават инвестиции, които водят 
до пряк ръст на броя на заетите.

УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМИ И ОБУЧЕНИЯ
На 9 и 10 март 2015г. в с.Колена, общ.

Стара Загора, беше проведен двудневен 
форум на тема „Въздействие на Страте-
гиите за местно развитие върху околната 
среда на териториите”, организиран от 
фирма „Феър” ЕООД. В програмата на 

форума бяха включени теми насочени 
към значими въздействия на СМР върху 
околната среда; Мерки за предотвратява-
не и намаляване на неблагоприятните по-
следствия на СМР върху околната среда; 
Подобряване и опазване на ландшафта и 
селищната среда /обединяване на култур-
но и природно наследство/; Възобновя-
ема енергия и представяне на добри ев-
ропейски практики.

***
На 16 – 17 март 2015г. в Старозагорски 

минерални бани се проведе двудневен 

форум на тема „Конфликт на интереси – 
правна рамка и практика”, организиран 
от „Дениси Консулт” ЕООД. Форумът 
включва теоретични знания, практически 

занятия, примери и дискудия по темите: 
Конфликт на интереси – правна рамка и 
Конфликт на интереси и лобизъм – до-
пирни точки и отличителни характерис-
тики.

***
В периода 15 и 16 април 2015г. в 

гр.Хисаря се проведе форум „Ефективно 
използване на ресурсите в земеделието”. 
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Двудневният форум беше организиран 
от фирма „Сахара–02” ЕООД с лектор 
Йорданка Антонова – експерт по Лидер и 
управление на европейски проекти. През 
първият ден бяха разгледани следните 
теми: 
 Видове ресурси в земеделието;
 Ефективно използване на водата;
 Ефективно използване на трудовите 

ресурси в земеделието;
Програмата на вторият ден от форума 

включваше следните теми и дейности:
 Ефективно използване на почвата;
 Ефективно използване на генетич-

ните ресурси;
 Добри земеделски практики;
 Дискусия;

***
На 27 и 28 април 2015г. екипът на 

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичо-
во” взе участие в двудневен  форум на 
тема  „Международни партньорства и 
възможности за развитие” проведен в 
гр.Асеновград. Форумът бе организиран 
от „Зона Сървис” ЕООД. Включените те-
оретични знания, практически упражне-
ния и примери бяха обособени в два мо-
дула: Модул 1 „Добри практики по Мярка 
421 „Вътрешно териториално и транс-
национално сътрудничество” от ПРСР 

2007-2013г. и Модул 2 „Възможности за 
международни партньорства извън мер-
ките от ПРСР 2014-2020г. 

***
На 4 и 5 юни 2015г. екипът на МИГ 

„Панагюрище, Стрелча, Лесичово” взе 
участие в проведено квалификационно 
обучение за участници и възложители 
на обществени поръчки, експерти, длъж-
ностни лица и членове на комисии за 
възлагане на обществени поръчки. Обу-
чението се проведе в хотел „Св.София” 
гр.София със следните акценти в програ-
мата: 
 Практически модули приложение на 

ЗОП по отношение изготвянето и оком-
плектоването на документацията, работа-
та на комисията и задълженията на екс-
пертите;
  Администриране на процесите по 

планиране, възлагане и контрол;
  Вътрешни правила и процедури за 

управление на профила на купувача;
  Нови моменти в предварителния 

контрол на Агенцията по обществени по-
ръчки;
  Актуална съдебна практика;
  Нов единен образец на оферти / из-

исквания при окомплектоването и подго-
товката на офертите;


