
МИГ Луковит и 
Роман
Процеса на подготовка на 
стратегия по подхода „Водено от 
общностите местно развитие“



Подхода „Лидер“

• От създаването му през 1991 година, инструментът „Лидер" 
предоставя на общностите в селските райони на ЕС инструменти за 
заемане на активна роля в изграждането на собственото им бъдеще.

Абревиатурата ,Лидер" означава „Връзки между дейностите за развитие на 
селските райони". 

• Инструментът "Лидер" работи добре в различни условия и видове
райони, като по този начин приспособява воденето на политика в 
селските райони към огромните различия в нуждите на селските райони. 
Поради всички тези причини, той се е превърнал в неотделима част от 
политиката за развитие на селските райони. 



ЛИДЕР

• ЛИДЕР е метод за мобилизиране на местните общности, който цели да
създаде взаимообвързаност на дейностите в селските райони, подчинена
на единна логика и съобразена с местните особености на дадена
територия.

• ЛИДЕР подходът е механизъм, чрез който местните общности могат да
мобилизират местните ресурси, да изградят социален капитал и
партньорства.



Седемте уникални характеристики на ЛИДЕР



„Лидер" е основан като „Инициатива на общността", 
финансирана от структурните фондове на ЕС.

• До финансовата рамка 2007-2013 г. се развиват три поколения „Лидер": 
Лидер I (1991-93), Лидер II (1994-99) и Лидер+ (2000-06) . 
• През това време страните-членки и регионите подкрепят програмите „Лидер" с 

отделно финансиране на ниво Европейски съюз.

• За програмния период 2007-2013 година „Лидер" вече не е отделна
програма, а е интегриран подход в Програмата за развитие на селските
райони /2007-2013г./. 
• Това означава, че „Лидер" е включен в общите национални и регионални програми за 

развитие на селските райони, финансирани от ЕС, заедно с редица други видове оси за 
развитие на селските райони. 



Основната идея на подхода „Лидер”…

… се основава на разбирането, че поради
разнообразието на селските райони в Европа, 
стратегиите за развитие са много по-ефективни
и ефикасни, ако се решават и прилагат на местно
ниво от местните участници, придружени от 
ясни и прозрачни процедури, подпомагане от 
съответните администрации и необходимата
помощ за разпространение на добрите практики.



2003 - 2007

• Съвместен проект на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и 
ПРООН „Устойчиво развитие на селските райони” оказва техническа
помощ за подготовката за прилагане на подхода Лидер в пилотни
общини: 

Трън, Вършец, Белица, Якоруда, Гърмен, Сатовча, Ардино, Кирково, Тополовград, 
Ивайловград, Маджарово.

• Регистрирани 11 неправителствени организации (НПО), които изпълняват
функциите на местни инициативни групи (МИГ), наблюдават и 
контролират изпълнението на проектните схеми по Фонда за 
демонстрационни проекти към проекта.

ПРСР в България



ПРСР 2007-2013

Програмата има следните общи цели:

- развитие на конкурентоспособни и основани на 
иновации земеделие, горско стопанство и хранително-
преработвателна промишленост

- опазване на природните ресурси и околната среда в 
селските райони

- подобряване на качеството на живот и разнообразяване
на възможностите за заетост в селските райони.



ПРСР 2014-2020

• Стратегията Европа 2020 показва, че бъдещият икономически 
растеж в ЕС трябва да бъде интелигентен, устойчив и приобщаващ. 
Тя е фокусирана върху пет амбициозни цели в областта на 
заетостта, иновациите, образованието, намаляването на бедността 
и климат / енергия и определя специфични водещи цели за тях.

Чрез програми за развитие на 
селските райони във всички държави и
региони от ЕС, Европейският
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) подпомага
европейската политика за развитие 
на селските райони.

Финансов пакет за Република България:
За програмния период 2014-2020 г. Р

България ще получи 2,338 млрд.€ за
развитие на селските райони от ЕЗФРСР
чрез Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР)



ПРСР 2014-2020

• В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на 
селските райони Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г. има три цели:

• Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на 
селското и горското стопанство и преработващата промишленост

• 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

• Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо
нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и 
по-добро качество на живот



Какво се случи до тук…
… в процеса на подготовка на стратегия по 
подхода „Водено от общностите местно развитие“ 
за МИГ Луковит и Роман



Споразумение за партньорство между общини 

Луковит и Роман – 08/2015 г.



Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от 
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

• На 7-ти декември 2015 стартират дейностите по подмярка
19.1., със срок за изпълнение – шест месеца

Декември
Януари

Февруари

Март
Април

Май

Юни

2015 2016

Разработване на стратегия

Институционализиране на МИГ



Дейности: декември 2015 - януари 2016

• Извършване на проучване и анализ на пазара, средата,
настроенията, участниците, създаване на база данни

• Изготвяне и разпространение на информационни
материали



Дейности – февруари 2016

• Информационен семинар – Луковит - Административно
устройство и функции на МИГ

• Информационен семинар – Роман - Административно
устройство и функции на МИГ



Какво е ВОМР?

• Водено от общностите местно развитие е термин, за да
опише подход „от долу - нагоре“ - съгласно определението
в Регламент (ЕС) 1303/2013 г.

• При ВОМР местните хора поемат управлението и
образуват местно партньорство, което проектира и
изпълнява стратегия за местно развитие.

• Стратегията е предназначена да надгражда силните страни
на общността в социален, екологичен и икономически
план. За тази цел партньорството получава дългосрочно
финансиране и решава как то да бъде разходвано.



За първи път: мултифондово финансиране
• Програма за развитие на селските 

региони

• Оперативна програма Развитие на 
човешките ресурси

• Оперативна програма Иновации и 
конкурентноспособност

• Оперативна програма Околна 
среда

• Оперативна програма Наука и 
образование за интелигентен 
растеж * 

ПРСР

1 500 000 

ОПРЧР

760 000

ОПИК

1 000 000

ОПОС

60/ха

ОПНОИР*

500 000



Март 2016

• Работни срещи в Луковит и Роман – представяне на SWOT анализа и 
приоритетите в стратегията

• Информационни срещи в Луковит, Роман и с. Дерманци – представяне на 
фондовете и мерките



SWOT анализ

Силни страни
1. Добро географско положение

2. Благоприятни природно-
климатични дадености.

3. Наличие на уникални природни 
феномени и ресурси, съхранена 
природа и богато биологично 
разнообразие.

4. Добро състояние на околната 
среда. 

5. Добро качество на атмосферния 
въздух и почвите за развитие на 
земеделие

Слаби страни

1. Лошо състояние на техническата 
инфраструктура

2. Разрушена вътрешно-канална 
напоителна мрежа и съоръжения.

3. Наличие на пустеещи 
обработваеми площи

4. Влошено демографско състояние

5. Неблагоприятна образователна 
структура на населението особено 
в селата на общината.



SWOT анализ

Силни страни

6. Наличие на нерудни природни 
ресурси.

7. Наличие на горски площи на 
територията.

8. Наличие на площи в обхвата на 
НАТУРА 2000. 

9. Добре развита лека 
промишленост. 

10. Добре развити сектори -
търговия и финансови услуги.

Слаби страни
6. Голям относителен дял на ромската 

етническа общност.

7. Слаба икономическа активност, 
мобилност и самоинициативност на 
населението. Нисък жизнен 
стандарт.

8. Нараства делът на хората 
зависими от социално 
подпомагане и попадащите в 
категорията на социално 
изключващите се.

9. Отлив на млади квалифицирани 
специалисти в други по-големи 
градове и в чужбина



SWOT анализ

Силни страни

11. Подходящи условия за 
развитие на различни форми на 
туризъм.

12. Добре развита и материално 
обезпечена образователна 
инфраструктура.

13. Сравнително добра 
материална база на здравна 
помощ и медицински услуги.

14. Ефективна и разнообразна 
система от социални дейности 
и услуги.  

Слаби страни

10. Нарастване дела на 
дългосрочно безработните и 
безработните младежи.

11. Липса на иновации.

12. Намалява общият запас от 
дървесина.

13. Непълноценно използване на 
туристическия потенциал и 
липса на изграден капацитет за 
подобряване развитието на 
туризма.



SWOT анализ

Силни страни

15. Опит в подготовката и 
изпълнението на проекти и 
инициативи, финансирани със 
средства от ЕС.

16. Наличие на професионална 
гимназия по селско стопанство 
„Сергей Румянцев” гр. Луковит.

17. Единствената в Р. България 
Професионална гимназия по 
каменообработване, с. Кунино, 
общ. Роман.

Слаби страни

14. Недостатъчни възможности за 
спорт, отдих, развлечения и 
осмисляне на свободното 
време.

15. Недостиг на финансови 
средства за поддържане на 
културните паметници и 
обекти.



SWOT анализ

Благоприятни възможности
1. Наличие на източници на 

финансиране в подкрепа на 
местно развитие и 
оползотворяване на 
възможностите на ВОМР, ЕСИФ и 
Дунавската стратегия.

2. Възможности за провеждане на 
насърчителна местна политика за 
инвестиции и ПЧП.

3. Подобряване на средата за 
създаване и развитие на микро, и 
малък бизнес и създаване на 
условия за устойчива заетост,  
чрез насърчаване на 
предприемачеството.

Потенциални заплахи

1. Несигурна и нестабилна 
макроикономическа среда.

2. Динамично законодателство

3. Затруднен достъп до 
финансиране на бизнеса

4. Влошаване на демографските 
показатели и обезлюдяване на 
населените места.

5. Нарастване на безработицата.

6. Климатичните промени



SWOT анализ

Благоприятни възможности
4. Използване на даденостите на 

чистата природа и гората.

5. Възможности за развитие на 
дървопреработването, 
производството на мебели, 
хранително-вкусовата 
промишленост, услугите, 
художествените занаяти.

6. Пълноценно използване на 
наличните природни ресурси  чрез 
насърчаване на инициативи за 
стимулиране развитието на 
аграрния сектор

Потенциални заплахи

7. Неразвити форми на 
електронно правителство.

8. Влошаване на качествата на 
природната среда.



SWOT анализ

Благоприятни възможности
7. Оползотворяване на наличния 

потенциал за развитие на туризма.

8. Осигуряване на по-добри 
възможности за реализация на 
лицата от различните етнически 
групи и интегрирането им.

9. Подобряване на градската среда 
за утвърждаване на града като 
привлекателно място на живот и 
благоустрояване на малките 
населени места.

10. Предефиниране на целите на 
училищното образование и 
подготовка, с оглед новите 
изисквания на пазара на труда

Потенциални заплахи



Подобряване качеството на живот и жизнения стандарт на населението чрез 
използване на местния потенциал - общество, природно и културно-историческо 
наследство, и стимулиране развитието на конкурентна икономика, развиващо се 

екологосъобразно земеделие и създаване на нови работни места.

Развитие и стимулиране на предприемачеството и 
устойчив бизнес - конкурентна местна икономика, 

преработвателна промишленост, земеделски и горски 
сектор и внедряване на иновации.

Повишаване на 
конкурентоспособността

на земеделските
стопанства чрез 

преструктуриране и 
развитие на наличните

материални мощности в 
стопанствата и 

насърчаване
въвеждането нови 

технологии в 
производството и 
модернизация на 

физическия капитал

Подобряване на 
цялостната дейност и 

икономическа 
ефективност на 

преработвателните 
предприятия, чрез по-
добро използване на 

факторите на 
производство,  

внедряване на нови 
продукти, процеси и 

технологии с грижа за 
околната среда

Подобряване и 
съхраняване на 

природните 
ресурси на 

територията

Подобряване 
конкурентоспос

обността на 
малките и 

средни 
предприятия, 

чрез 
технологична 

модернизация и 
въвеждане на 

иновации

Подобряване 
конкурентоспосо

бността и 
производствения 

капацитет на 
малките и средни 

предприятия, 
чрез 

технологична 
модернизация и 

въвеждане на 
иновации

Развитие на 
динамична жизнена

среда и подобряване
качеството на живот

Подобряване и 
развитие на 

социална, технич
еската и 

туристическата 
инфраструктура

Подобряване
условията за 

заетост и развитие 
на човешкия 

капитал, в т.ч. 
уязвимите групи 
чрез повишаване 

квалификацията и 
уменията на 

населението, 
мобилност на 

работната сила и 
подобряване 

условият на труд. 

Развитие на 
териториална
идентичност, 
маркетинг и 

марки на база на 
специфичния
териториален
потенциал и 
продукти от 

местен характер

Съхраняване и 
опазване на 

околната среда, 
чрез 

подобряване и 
поддържане на 

видове и 
местообитания



Април 2016

• Информационни срещи в Луковит, Роман и с. Дерманци – обсъждне на 
мерките и критериите;

• Конференция  с участието на представители на УО на програмите
включени във ВОМР;





Април - Май 2016

• Финализиране на Стратегия за местно 
развитие
• Обществено обсъждане

• Обучения на местни лидери

• Финална конференция

Институционализиране и регистриране 
на „Местна инициативна група 
Луковит-Роман“

• Учредително събрание
• Приемане на Устав

• Избор на Управителни органи

• Регистрация в съда



Настоящата презентация е изготвена в изпълнение на 

Договор за услуга с предмет:

“Извършване на експертна работа, свързана с консултиране за 

подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”

финансиран по договор РД50-195/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Експерти:

Петя Димитрова Петър Петров

0887 39 47 87 0888 86 48 47

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони


