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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

 

Информация : 

На 22 и 23 май, на Територията на МИГ ВЗР се проведе  

Среща- обучение с обмяна на опит между  изпълнителните екипи на  МИГ 

ПРЕСПА и МИГ Високи Западни Родопи. 

По време на двудневната среща-обучение, екипите на двете местни 

инициативни групи споделиха опита си и възникналите проблеми при 

администрирането на Стратегиите си и потърсиха удачни решения за 

преодоляването им. Проведоха се дискусии по редица важни въпроси като 

равномерно усвояване на бюджета по всички мерки, средства за 

привличане на кандидати по мерки с неусвоен бюджет, допускани грешки 

при оценка и администриране на проектите и трудности при попълване на 

форми на оценка. Дискутираха се въпроси, касаещи бюджетите на двете 

местни инициативни групи, възможности да се заложат още дейности за 

изпълнение. Засегнаха се теми за най-често допусканите грешки при 

изготвяне на проектната документация от страна на кандидатите и се 

потърсиха решения как да се преодолеят още на етап консултиране и на 

етап административна проверка. 

През втория ден от обучението съобразно предварително изготвената 

програма екипите на двете местни инициативни групи дискутираха теми за 

прилагането на подхода Лидер. Очертаха се доста проблематични въпроси, 

свързани с прилагането на подхода в България. Двата екипа обсъдиха 

възможностите да се подобри прилагането на подхода с предложения към 

УО, както и предложения, изразени чрез Лидер асоциациите и мрежите за 

по-добро сътрудничество между трите страни по договора-МЗХ, ДФЗ и 

МИГ. 

Набелязаха се възникнали проблеми в организационен аспект на екипите, 

обсъдиха се възможности да се намалят политическите влияния върху 

работата на екипите и начини да се преодолеят кадровите промени с цел да 

се запази административния капацитет на екипите. 

 


