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 Базисна информация  

Местна инициативна група (МИГ) „Високи Западни Родопи“ е финансирана от ПРСР 

инициатива, целяща да подпомогне конкурентноспособното развитие на територия 

«Високи Западни Родопи» чрез развитие на дейности за разнообразяване на местната 

икономика и добавяне на стойност към местните продукти и услуги.  

Тази цел ще бъде постигната чрез изпълнението от МИГ на две непосредствени цели: 

1) СЦ „Развитие на устойчив туризъм“ и 2) СЦ „Развитие на конкурентоспособно 

земеделие и хранително-вкусова промишленост“. За постигането на тези цели МИГ е 

фокусирала работата си в 4 основни приоритета, които ще бъдат постигнати чрез 

реализацията на дейности в рамките на 10 мерки, заложени в СМР на територия 

„Високи западни Родопи“. 

Местната инициативна група се стреми да следва генералната идея, че 

конкурентноспособно развитие на територията и опазване на природата може да бъде 

постигнато с целенасочени действия за прилагане на устойчиви модели и практики в 

териториалното развитие, изграждане на капацитета на местните заинтересовани 

страни и поощряването на иновациите.  

Сред водещите принципи в работата на МИГ при планиране и прилагане на СМР са: 

 Осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи от изпълнението на СМР ; 

 Участие на заинтересованите страни и реално партньорство между участниците от 

различните сектори; 

 Повишаване на капацитета на местно ниво за планиране и управлениена СМР както и 

и за планиране и реализиране на устойчиви местни инициативи; 

 Ефективност на финансовото и административното управление; 

 Ефективно подпомагане на всички заинтересовани за разработване на предложения и 

успешното им финансиране; 

Част от дейностите на МИГ са насочени към осигуряването на информация и знания за 

метната общност, разпространение на добри практики и примери за сътрудничество 

при спазване на  публичност и прозрачност във всички свои действия. С публикуването 

на годишен доклад за реализираните дейности,  МИГ цели да създаде активен 

граждански модел за мониторинг и контрол на дейността на организацията, като 

същевременно полага усилия да  съхрани  доверието и подкрепата на общността. 

За да постигне своята Визия за развитие на територията «Постигане на висок жизнен 

стандарт за населението и превръщане на територия «Високи Западни Родопи» в 

желано място за живот и почивка чрез устойчиво и конкурентно-способно 

развитие при  съхраняване на природните и културно-исторически ресурси»  МИГ 

целенасочено открива и разпространява добри практики за развитието на селските 

региони, които ясно демонстрират от една страна ползата от наличието на добре 

съхранената природа и отговорно ползване на местните ресурси, а от друга страна е 

видно отговорното отношение от страна на частния бизнес към природните богатства и 

тяхното използване.  
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Цел на доклада 

Целта на настоящия доклад е чрез обобщено хронологично представяне на информация 

за реализираните дейности и събития в периода 13.06.2012 - 21.12.2012 г да се постигне 

популяризиране, информиране и публичност за постигнатите резултати от МИГ при 

прилагането на СМР на МИГ „Високи Западни Родопи“ – Борино и Доспат , да се  

осигури прозрачност на всички етапи от изпълнението на СМР с цел гарантиране  

участието на заинтересованите страни във всички дейности и практики и осигуряването 

на  среда за подкрепа и консултиране на заинтересованите страни в процес на 

разработване на проекти за кандидатстване към МИГ.  

 

Времеви обхват на доклада 

Доклада включва обобщена хронологично представена информация за реализираните 

дейности, инициативи и  събития от МИГ „Високи Западни Родопи“  в периода  от 

13.06.2012 до 21.12.2012 г. за постигане на максимална публичност основната 

информация от доклада за постигнатите резултати от МИГ ще бъде публикувана във 

вид на брошура/бюлетин  

 

 

Резултати от доклада 

За периода от 13.06.2012 г., до 21.12.2012 г. Сдружение МИГ ,,Високи Западни 

Родопи‘‘- общини Борино и Доспат е реализирало планираните  дейности съгласно 

предварителния  график  на планираните дейности за посоченият период. Всички 

изпълнени дейности са в унисон с предвидените такива в СМР на МИГ,,Високи 

Западни Родопи‘‘ и са реализирани съгласно изискванията на Наредба № 23 от 

18.12.2009 г. От направения преглед на реализираните дейности, събития и инициативи 

от МИГ „Високи Западни Родопи“  за периода 13.06.2012-21.12.2012г. беше 

установено, че в предвид  големия брой реализирани мероприятия и постигнати 

резултати  с цел постигане на максимална прегледност, полезност и информативност на 

годишния доклад е препоръчително информацията в него да бъде обединена в няколко 

категории: 

 

I. Дейности за популяризиране, информиране и публичност 

 

За да се гарантира широка обществена информираност и подкрепа за прилагане на СМР 

МИГ «Високи Западни Родопи» е насочила голяма част от своите усилия за изграждане 

на капацитет и разпространение на информация. За целта са използвани различни 

информационни канали, организирани са целенасочени информационни събития, 

издадени са много информационни и популяризационни материали, проведени са 

индивидуални и групови срещи със заинтересованите страни от територията. 

 

Интернет страница на МИГ 

 

Като основен информационен канал МИГ използва своя сайт  www.borino-dospat.com, 

който е създаден по подготвителната мярка на програма ЛИДЕР и функционира 

успешно до настоящия момент. Сайта ежедневно се обогатява с актуална инфромация 

http://www.borino-dospat.com/
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за дейностите на МИГ, за предстоящи инициативи, за реализирани дейности и състояли 

се събития. Ежедневното актуализиране на  информацията на сайта и неговата 

функционална структура го правят изключително популярен и ползваем от местните 

заинтересовани страни и от много други МИГ.  

 

Издадени рекламни и информационни материали 

 

МИГ ВЗР за периода 13.06.2012-21.12.2012г. е издал множество информационни 

материали, чиято цел е да информират заинтересованите страни и да ги подпомогнат в 

процеса на кандидатстване с проекти към СМР на територия „Високи Западни Родопи“. 

Информационните издания са публикувани в електронен формат на сайта на МИГ, а на 

хартиен носител за издадени както следва : 

Информационна дипляна  - съдържа  информация за МИГ ВЗР, каква е мисията и 

дейността на МИГ ВЗР, териториалният обхват на МИГ,  седемте принципа на подхода 

ЛИДЕР, информация за обратна връзка с МИГ ВЗР, включените мерки в СМР с техния 

идикативен бюджет – дипляната е издадена в тираж от 500 бр. 

 

Брошура «Стъпки за кандидатстване» по мерките от СМР. Брошурата е издадена с 

цел да се подпомогне процеса на кандидатсване към СМР чрез публикуване на 

достъпна, ясна и целенасочена информация, представяща основните стъпки и тяхната 

последователност при формулиране на проктни предложения от страна на 

потенциалните бенефициенти. Брошурата е издадена в първоначален тираж от 165 бр.  

 

Анкети – за да се идентифицират нуждите от информация и консултации спрямо 

интереса на заинтересованите страни към мерките от СМР и да се обезпечи цялостно 

процеса с информация, МИГ е разработила целенасочена анкетна карта, чрез която 

обследва обществената нужда от информация. 

 

Изработени 2 броя презентации - едната презентация съдържа  информация  за целите 

и приоритетите на МИГ ВЗР и СМР, а другата презентация  съдържа информация за 

избрани добри практики от Белгия, Англия, Ирландия , Испания и др. за успешни 

проекти по мерки 123, 311,313, 323 от СМР на МИГ . 

 

За достигане до максимално широк кръг от хора МИГ е издала целенасочени 

съобщителни и информационни материали: 

Цветни информационни плакати – 50 бр. 

Цветни плакати  тип «съобщения» за информиране на обществеността за предстоящи 

събития – 30 бр. 

Монтирани две информационни табели в двата общински центъра – Доспат и Борино, 

които популяризират проекта и проектните дейности сред заинтересованите страни и 

дават информация за бърза връзка с МИГ ВЗР. 

 

Като информационни материали за популяризиране на дейностите на МИГ и 

възможността заинтересованите страни да се свържат с организацията са издадени и 

следните рекламно-информационни материали: 

 

 Ключодържатели с лого на МИГ „Високи западни Родопи“ -  152 бр.    

 Химикалки с лого „Високи западни Родопи“  -  200 бр. 
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 Рекламни  тениски с лого „Високи западни Родопи“ -100 бр. 

 Рекламно-информационни календари –стенни -700 бр.,  формат 48/68 см 

 

Календарите  визуализират допустимите дейности по основните мерки от СМР. 

Освен, че информационните материали са издадени в подходящ вид и тираж, МИГ е 

вложила много усилия тези материали да достигнат до широк кръг от заинтересовани 

страни, чрез използване на различни канали за  разпространение. Материалите са 

оставени в посещаеми места в територията, изпратени са до двете общински 

администрации в Борино и Доспат и до кметствата на всички населени места от 

територия «Високи Западни Родопи», раздавани са на всички събития – обучения, 

информационни и работни срещи, фестивални събития и др. 

 

Предоставени индивидуални консултации 

 

За периода 13.06.2012-21.12.2012г. в офиса на МИГ ВЗР са проведени 28 индивидуални 

консултации на заинтересовани граждани и организации от територия «Високи Западни 

Родопи по мерките от СМР и 4 посещения при потенциални кандидати. В резултат на 

тези индивидуални информационни и консултативни срещи от изпълнителния 

директор на МИГ е изготвен кратък доклад до кметовете на общини Доспат и Борино с 

възникналите идеи, предложения на кметовете на малките населени места, кметските 

наместници, местни читалища и жители с идеи за проекти за решаване на конкретни 

проблеми  чрез прилагане на принципа на подхода ЛИДЕР –«отдолу-нагоре». Преки 

участници в индивидуалните консултации са 64 жители, фирми и организации от 

територията. 

 

 

Проведени инфромационни срещи 

 

Съгласно процедурите  към СМР на МИГ ВЗР един месец преди откриване на първият 

прием за проектни предложеиня и съгласно изработен Индикативет график за 

едномесечна информационна кампания, МИГ е стартирала и провела 13 

информационни  срещи в населените места от територията на МИГ -  5 населени места 

в община Борино  и 8 населени места в община Доспат. За да се гарантира 

ефективността и широкия обхват на срещите, МИГ е изпратила съобщения и покани за 

събитията до заинтересованите страни. Информационните срещи са обезпечени с 

информация във вид на презентации, съобщения, брошури и дипляни и целенасочена 

дискусия с участниците в срещите. В рамките на информационната кампания пряко са 

се включили 136 участника, а индиректно с информация е достигнато до над 65 % от 

жителите в територията. 

 

В рамките на информационната кампания МИГ са организирали и провели 

целенасочени срещи с конкретни институции: 

 

Проведени 6 срещи с общинските администрации от терория «Високи Западни Родопи» 

 

 С общинска администрация  Борино – 2 работни срещи за дискутиране на 

възможности за кандидатстване с проекти към СМР 
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 С общинска администрация  Доспат -4 работни срещи за дискутиране на 

възможности за кандидатстване с проекти към СМР 

 

Проведени 2 срещи с Общинските съвети на общини Доспат и Борино 

 

 С Общински съвет –Доспат -1 информационно - дисусионна среща за 

представяне на СМР и дискутиране на стратегически проекти за територията на 

МИГ ВЗР 

 С Общински съвет -  Борино-1 информационно - дисусионна среща за 

представяне на СМР и дискутиране на стратегически проекти за територията на 

МИГ ВЗР 

 

Проведени 5 информационни срещи с читалищата от територията: 

 

В рамките на информационната кампания МИГ ВЗР са организирали и провели 5 

информационно - дискусионни среща за представяне на СМР и обсъждане на 

възможностите  и конкретни проектни идеи, с които местните читалища могат да 

кандидатстват към СМР за решаване на конкретни общностни проблеми в територията. 

Информационните срещи са проведени с  Читалището в с.  Борино -1 среща, 

Читалището в гр. Доспат -2 срещи,  Читалището в с. Барутин –1 среща, Читалището в с. 

Любча читалище -1 среща 

 

II. Дейности насочени  към изграждане на капацитета на заинтересованите страни 

 

За периода 13.06.2012-21.12.2012г. МИГ ВЗР е реализирала няколко дейности за 

изграждане на капацитета и осигуряване на качествена и адекватна информация на 

заинтересованите страни. Целта на тези действия е да се постигне устойчиво и 

конкурентноспособно развитие на територията и общностите, които живеят в нея, 

опазване и популяризиране на традицииите, ценностите и селското наследство чрез 

насърчаване прилагането на ефективни практики и модели за устойчиво, интелигентено 

и приобщаващо икономическо и социално развитие. Процеса на изграждане на 

капацитета на общностите от територията на МИГ включва поредица от организирани 

обучения, работилници и  семинари насочени към жителите на територията, членовете 

на ИЕ на МИГ, членовете на УС и КС на МИГ. 

Част от обученията за изграждане на капацитет са насочени към общностите от 

територията и МИГ и те са организирани от самата МИГ на местно ниво.  Друга част от 

обученията са насочени към изграждане на капацитета на МИГ за прилагане и 

ефективно управление на СМР и те са организирани от УО на ПРСР 

За изграждане на капацитета на заинтересованите страни в периода септември-

декември 2012г. са организирани и проведени три обучения и два уъркшопа на 

следните теми: 

 
Таблица 1 

N

o 

Вид 

меропри

я-тие 

Тема на  мероприятието Дата на 

провеждан

е 

Място на 

провеждан

е 

Брой 

присъствал

и 

участници 
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1 Двуднев-

но 

обучение 

„Придобиваненалидерскиуменияна ИЕ и УС 

на МИГ. Работа в екип и в мрежа - 

предпоставказауспех.” 

 

29-30 

септември 

2012г. 

гр.Доспат, 

залата на 

хотел 

„Диамант“ 

12 

участници 

2 Двуднев-

но 

обучение 

“Публичночастнопартньорство в 

контекстанаразвитиетонаселскитерайони 

и МИГ  катоспецифично ПЧП. Работа в 

екип и в мрежа-предпоставка за успех  ” 

 

13-14 

октомври 

2012г. 

гр.Доспат, 

залата на 

хотел 

„Диамант“ 

13 

участници 

3 Двуднев-

ен 

Уъркшоп 

„Процеснанабираненапроектнипредложени

япо СМР на МИГ. 

Регистрираненапроектнопредложение и 

етапинапроверкинапроект” 

 

30-31 

октомври 

2012г. 

гр.Доспат, 

залата на 

хотел 

„Диамант“ 

12 

участници 

4 Двуднев-

ен 

Уъркшоп 

„Подготовка и кандидатстване с 

проектикъм МИГ ВисокиЗападниРодопи –

Борино и Доспат” 

 

10-11 

ноември 

2012г. 

С.Борино, 

залата на 

хотел 

„Дейзи“ 

17 

участници 

5 Двуднев-

но 

обучение 

„Управление на проекти ” 

 

1-2 

декември 

2012г. 

с.Ягодина, 

залата 

наХотел 

„Ягодина“ 

 

15 

участници 

     Общо 69 

участници 

 

В организираните обучителни мероприятия  са се включили общо 69 участници – 

представители на заинтересованите страни от територията, хотелиери, земеделски 

производители, доставчици на услуги, НПО, читалища, членове на УС, КС и ИЕ на 

МИГ „Високи Западни Родопи“. 

 

В рамките на обученията , организирани от МИГ за изграждане на капацитета на 

заинтересованите страни от територията са постигнати следните резултати: 

 Придобити умения за реализиране на проекти, свързани с подхода ЛИДЕР;  

 Умения на ИЕ и УС за активизиране на ресурсите на територията; 

 Изграждане на умения за работа в екип, създаване на ефективни екипи; 

 Представяне  на опит и добри земеделски практики  в сектори животонвъдство, 

растениеводство, алтернативни култури, селски туризъм; 

 Придобити  знания и умения за идентифициране на проблеми, предлагане на 

подходи за тяхноторешаване чрез  проектни идеи; 

 Умения за управление на проектен цикъл, измерване на резултати чрез 

индикатори; 

 Разработване на примрен проект по мярка от СМР на МИГ ВЗР; 

 Придобити основни умения за проследяване на развитието на даден 

проект,мониторниг, оценка. 

 

В рамките на разглеждания от доклада период членовете на МИГ ВЗР и на УС  са 

участвали в обучения за изграждане на капацитета както следва: 

 
Таблица 2 
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No Вид 

мероприя-

тие 

Тема на  мероприятието Дата на 

провеждане 

Място на 

провеждане 

Присъствали 

участници 

1 Теридневно 

обучение 

Прилагане на СМР 5-6 юли 2012г. гр.Пловдив ИЕ на МИГ 

2 Теридневно 

обучение 

Програмиране и прилагане 

на мерки от ос 4 ЛИДЕР. 

МИГ – сътрудничество и 

работа в мрежа – основи за 

прилагане на подхода 

ЛИДЕР 

6-8 август 

2012г. 

гр.София ИЕ и УС 

3 Теридневно 

обучение 

Обучение по подхода 

ЛИДЕР, предназначено за 

финансисите от екипа на 

МИГ 

20-21 

септември 

2012г. 

к.к.Боровец ИЕ 

 

В обученията насочени към изграждане на капацитета на структурите на МИГ са 

участвали общо 6 представители от територията. 

 

На 10-11 септември 2012г.  4-ма представители на МИГ са участвали в Годишна 

Национални конференции по ЛИДЕР, в рамките на която с презентация е представена 

дейността на МИГ ВЗР и характеристиките на територията.   

 

III. Участия на МИГ в съвместни инициативи с други местни инициативни групи 

на национално и международно ниво 

 

Националното и транс-национално сътрудничество е сред основните приоритети на 

МИГ ВЗР и една от ключовите характеристики на подхода ЛИДЕР. В тази посока за 

отчетния период МИГ е работила по планиране и идентифициране на МИГ от други 

страни членки на ЕС, с които да осъществи обмяна на опит и струдничество през 2013г. 

За целта ще бъде организирано посещение на МИГ от ЕС. 

На национално ниво МИГ ВЗР е провела няколко  срещи с други МИГ за реализиране 

на съвместни инициативи: 

 

На 30-31 август 2012г. В гр.Доспат е проведена работна среща с МИГ Панагюрище - 

Лесичово - Стрелча, в рамките на която е подписан Меморандум за сътрудничество 

между двете МИГ и е постигнато споразумение за т.н Регионално сдружаване на МИГ-

ове. В следващ етап тази среща се оказва предпоставка за създаване на неформална 

организация «Регионален форум-Лидер България».   

 

На 6 октомври в гр.Лясковец МИГ ВЗР участва в работа среща, на която е в позицията 

на  съучредител   на организация «Българска национална ЛИДЕР мрежа».   

Председателя на Управителния съвет  на МИГ  ВЗР е член на Контролния съвет на 

«Българска национална ЛИДЕР мрежа».   

 

На 21-22  октомври 2012г. в гр.Велинград е проведена работна среща между 8 

български МИГ-а, в която участва и МИГ ВЗР. В рамките на срещата е учредена 

организация «Регионален форум-Лидер България”. Това е неформална организация за 

сътрудничество и обмяна на опит между МИГ-ове. 

 

За насърчаване на транснационалното сътрудничество МИГ ВЗР е разработил и 
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кандидатствал с проект «Планиране на съвместни дейности между МИГ “Високи 

Западни Родопи” – България и LAG Rieska – Финландия»  по техническа помощ по 

мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ по Ос 4 – 

Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.  

Целта на проекта е да се насърчат  и планират съвместни дейности между МИГ 

“Високи Западни Родопи” – България и LAG Rieska – Финландия за  подпомагане на 

развитието на предприемачеството и осигуряване на възможности за участие на 

младежите и жените за развитието на устойчиво земеделие и екотуризъм 

 

За насърчаване на сътрудничество с други МИГ от България, МИГ ВЗР е разработил   

проект за сътрудничество по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество“ по Ос 4 – лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 

2013 г. със заглавие „С общи ресурси и обединени усилия  за развитие на алтернативен 

туризъм и опазване на местната идентичност, на основата на природното и културно 

наследство на територията чрез нови туристически продукти и общ маркетинг на 

дестинацията”. Проекта ще се реализира в партньорство между следните МИГ-ове: 

 Сдружение „МИГ Тракийско – Родопска яка” -  общини Перущица и Родопи;  

 Сдружение „МИГ Високи Западни Родопи” -  общини Борино и Доспат 

 Сдружение „МИГ Преспа” -  общини Баните, Лъки и Чепеларе 

 

IV. Разработени документи от МИГ 

За периода 13.06.2012 - 21.12.2012г. МИГ ВЗР е разработил и приложил в своята 

практика следните процедури и документи, чиято цел е оптимизиране и 

регламентиране на процеса на работа, улесняване на отчетността и проследяемост на 

действията на МИГ: 

 

 Вътрешни правила и организация на дейността на МИГ ВЗР 

 Правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари  

 Индикативна годишна програма за прием на проекти за 2012г.  

 План за информационна кампания  

 Критерии/методология  за избор на външни оценители 

 

V. Проведени процедури от МИГ 

 

За периода 13.06.2012 - 21.12.2012г. МИГ ВЗР е организирал и провел следните 

процедури: 

 

 Процедура за избор на доставчик на услуга «Предоставяне на услуги за организиарпне 

на обучение на местни лидери и екипа на МИГ ВЗР», в резултата на която е избрана 

фирма за предоставяне на обучения и съответните са проведени до 5 декември 2012г. 

 

Процедура по набиране на проекти предложения – в резултата на добре организираната 

информационна кампания на МИГ и процедура за набиране на проектни предложения 

към СМР в рамките на обявения период за прием на проекти са подадени 12 проектни 

предложения по мерки 132, 312,313,322, 323 Б, 331 
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 Процедура по избор на външни експерти оценители за оценка на подадените към МИГ 

проектни предложения – в рамките на тази процедура са подадени 24 заявления от 

кандидат оценители, всички са одобрени и с тях е сключен рамков договор. 

 

Процедура по ЗОП за закупуванен на служебен автомобил за нуждите на МИГ ВЗР. 

МИГ ВЗР е регистрирана в Агенията за обществени поръчки. 

 

Процедура по оценка за административно съответствие и допустимост  - в рамките на 

тази процедура е осъществена оценка на административното съответствие и 

допустимост на подадените проектни предложения по първа покана за набиране на 

проекти към СМР. Комисията за избор на проекти е провела първо заседание на 21-21 

декември 2012г., процедурата е проведена съгласно Процедурния наръчник към СМР.  

 

VI. Проведени срещи и заседания на Общо събрание и Управителен съвет на МИГ 

 

В периода 13.06.2012-21.12.2012г. са проведени следните заседания и събрания на ОС и 

УС на МИГ ВЗР: 

 

 02.07.2012 г. – проведено първото заседание на УС след подписване на 

договор за финансиране на СМР на МИГ. На заседанието е приета Годишната програма 

с планирани дейности и е одобрено Заявление за планирани дейности и разходи 

относно  изпълените на Договор РД 50-91/13.06.2012 г.В рамките на заседанието е 

насрочена дата за провеждане на Общо събрание на МИГ ВЗР за 27.07.2012 г. 

 

12.07.2012 г. - проведно заседание на УС на МИГ, на което са приети 

«Правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари»  

 

27.07.2012 г. - проведено Общо събрание на МИГ  ВЗР,  на което са приети 

«Вътрешни правила и организация на дейността на МИГ ВЗР»    

 

24.08.2012г. -  проведено заседание на УС на МИГза преглед и одобрение на 

Правила/процедура за набиране на  Външни експерти - оценители във връзка с 

прилагането на СМР 

 

26.09.2012г. -  проведено заседание на УС за преглед на проекто- поканите и 

указанията към отделните мерки. След тяхното одобрение е взето решение да се 

публикуват покани за набиране на проектни предложения по всичките одобрени 8 

мерки  от СМР с целият разполагаем бюджет по всяка мярка съгласно договора за 

финансиране на СМР 

 

23.11.2012г. -   проведено заседание на УС  за удължаване на срока за прем 

до на проекти към СМР до 11.12.2012г. 

 

23.11.2012г. -   проведено Общо събрание на МИГ за приемане на основни и 

допълнтелни критерии със съответните  тежести при оценката на подадените проекти 

към СМР. 

 

VII. Изводи и препоръки 
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В настоящия етап  България е пълноправен член на ЕС и като такъв има достъп до 

средствата от структурните фондове за решаване на проблеми и постигане на 

устойчиво икономическо развитие. Същевременно оперативните програми както и 

програма  ЛИДЕР стартираха с огромно закъснение и това е сериозна причина да се 

отчитат трудности при реализацията на стратегиите за местно развитие и постигане на 

планираните цели и индикатори. Фактори като задълбочаването на световната иконом 

криза и липсата на правила и процедури на определени административни звена, чиято 

работа пряко влияе върху работата на МИГ  се явяват лимитиращи фактори за 

цялостното изпълнение на СМР. 

Стратегиите за местно развитие и местните инициативни групи са основните 

инструменти за постигане на конкурентноспособно териториално развитие на селските 

райони. Ефективното използване на тези две възможности при спазването на 

характеристиките на подхода ЛИДЕР  ще гарантира териториално развитие, което да е 

съобразено с нуждите на общността, както и с финансовите, ландшафтни и човешки 

ограничения, характерни за изостаналите селски райони. 

Територия „Високи Западни Родопи“ може да се каже, че е един от 

облагодетелстваните селски райони в България, който има възможността да ползва 

СМР като инструмент за постигане на балансирано конкурентноспособно териториално 

развитие и  изграждане на капацитета на общностите от територията.  Всичко това ще 

бъде постигнато само ако  СМР се прилага ефективно и съгласно принципите на 

подхода ЛИДЕР. От направения преглед на реализираните дейности от МИГ ВЗР за 

периода 13.06.2012-21.12.2012г. става ясно, че местната инициативна група работи в 

сложни икономически условия, но в предвид на ефективния изпълнителски екип успява 

да постигне заложените цели в стартовия период на работа.  

Процеса на работа на МИГ при прилагането на  СМР би могъл да се оптимизира в 

известна степен с цел да се навакса закъснението, с което стартираха местните 

инициативно групи по ЛИДЕР и краткото време, с което разполагат за реализацията на 

СМР. 

Препоръки: 

 Привличане и приобщаване на нови заинтересованите участници от територията 

към дейностите и възможностите, които предоставя СМР; 



13 

 

     

 „        Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи ”,  

  Договор № РД 50-91/13.06.2012г., 

  4831 гр.Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

  E-mail: mig_vzr@abv.bg, web: www.borino-dospat.com  

 Разширяване обхвата на информационните дейности на МИГ и използване на 

нови комуникационни канали; 

 Подобряване на комуникацията с УО на ПРСР; 

 Ориентиране на дейностите към постигане на индикаторите заложени в СМР; 

 Ускоряване на процеса на оценка на подадените проекти към СМР; 

 Подобряване на ефективността на регионалните сдружения на МИГ и 

използването им като инструмент за постигане на общи ползи за МИГ; 

 

 

Изготвил доклада- Венцислав Енев - Експерт 

 

 

 

 

       


