
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Популяризиране на подхода на ВОМР и процеса 
на разработка на стратегията 

На 10,12 и 15 февруари 2016г. в селата Зимница, Лозе-
нец и Каменец, Община Стралджа се проведоха Инфор-
мационни срещи по проекта. На срещите присъстваха 
представители на стопанския и нестопанския сектор, на 
неправителствени организации, служители от Общин-
ската администрация, земеделски производители, търго-
вци и други граждани. Презентация на тема: „Популяри-
зиране на подхода Водено от общности местно развитие 
(ВОМР), процеса на създаване на Местната инициатив-
на група на територията на община Стралджа и процеса 
на разработка на стратегията за ВОМР”, представи г-н 
Пламен Панев – експерт – консултант по подготовката за 
изготвяне на Стратегия за водено от общностите мест-
но развитие. Той запозна присъстващите с тристранния 
договор между община Стралджа, Министерството на 
земеделието и храните и Държавен фонд “Земеделие” – 
Разплащателна агенция. Експертът разясни възможност-
ите и положителните страни, както и ползите от учредя-
ването на Местна Инициативна Група на територията на 
община Стралджа. Г-н Панев поясни още, че проектът 
се осъществява от местната общност и всеки, който има 
желание може да изкаже своето мнение, да даде препо-
ръки какви да бъдат целите, какво трябва да преобладава. 
Освен това решенията на местно ниво се вземат по-бър-
зо. Подходът се прилага на базата на партньорства със 
задължителното участие на общината. Отговорността в 
партньорствата е обща, съвместна и никоя от групите не 
може да доминира. В партньорството всички се учат за-
едно и ползите са в интерес на хората от общината. Той 
обясни, че изработването на Стратегията за местно раз-
витие  е процес, в който е необходимо да вземат участие 
всички заинтересовани страни от местната общоност за 
да бъдат заложени качествени инициативи, които да до-
ведат до действително ефективни инвестиции на терито-
рията на община Стралджа, както в областта на частната 
инициатива, така и инвестиции, свързани с подобряване 
качеството на живот на населението от територията, по-
падаща в обхвата на Местната инициативна група.

На 07.12.2015г. Кметът на община Стралджа подпи-
са Договор № РД 50-212/07.12.2015г. с Министерство на 
земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” 
– Разплащателна агенция за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подгот-
вителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Евро-
пейския земеделски фонд за развитие на селските райо-
ни.

Основната цел на проекта е създаване и регистра-
ция на Местна Инициативна Група на територията 
на община Стралджа и разработване на Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие /ВОМР/.

Етапите за дейностите по проекта ще бъдат  
четири:

•Формиране и учредяване на МИГ-СТРАЛДЖА
•Популяризиране на подхода на ВОМР и процеса на 

разработка на стратегията
•Обучения на екипа на МИГ и на местни лидери
•Разработване на стратегия за ВОМР, обществено об-

съждане и приемането и.

Целеви групи:
Представители на публичния, стопанския, нестопан-

ския сектор и граждани на община Стралджа.
Съблюдаването на хоризанталните политики на Ев-

ропейския съюз е важен момент в подхода на изпълне-
ние на проекта. В процеса на  изпълнение на настоящия 
проект, Община Стралджа и партньорите по проекта ще 
спазват  принципите на равенство между половете и лип-
са на дискриминация, както по пол, така и по възраст и 
етническа принадлежност.  Проектът ще се реализира за 
период от 9 месеца. Общата му стойност е 58 674,90лв.

Проектът се реализира с подкрепата на  Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за раз-
витие на селските райони.

ПРОЕКТЪТ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО ТУК
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ФОРМИРАНЕ И УЧРЕДЯВАНЕ 
НА МИГ-СТРАЛДЖА
На 11 април в Стралджа се проведе учредително 

събрание за създаване на Местна инициативна група  
/МИГ/, в което взеха участие 10 неправителствени ор-
ганизации и 11 стопански субекта. Участник в учреди-
телното събрание беше и кметът на общината Атанас 
Киров.

   Целта на новосъздаденото Сдружение е да развива 
и утвърждава европейски практики и подходи за децен-
трализирано развитие на селските райони. Избраният 
председателстващ събранието Николай Николов, пред-
седател на ППК ”Начало 93”, представи дневния ред, 
според който  първата и основна точка беше учредяване 
на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 
група - Стралджа 2016г.”. Събранието единодушно ут-
върди предложения проект за Устав на Сдружението. 
След направените предложения беше гласуван и Уп-
равителен съвет. Той се състои от петима членове – по 
двама представители на нестопанския /Тодор Атанасов и 
Дичко Дичев/ и на стопанския сектори / Елка Велчева и 
Николай Николов/. С решение на ОбС член на ръковод-
ството като представител на Община Стралджа е кметът 
Атанас Киров. За председател на МИГ-а беше избран 

На 2, 7 и 11 март 2016г. в гр. Стралджа се проведоха 
информационни семинари съответно за нестопанския, 
публичния и стопанския сектор. Разглежданите теми 
касаеха същността и значението на подхода водено от 
общностите местно развитие на територията на общи-
на Стралджа, създаването на Местна инициативна група 
и подготовката на Стратегия за водене от общностите 
местно развитие с финансов ресурс около 2 млн.лв., с 
която ще се кандидатства за одобрение пред МЗХ. При 
дебатите бяха изяснени въпроси за същността на   МИГ, 
участници в нея, структура, цели, обхват, дейности, 
управително тяло, финансов ресурс, позициониране на 
проектните предложения и др.

На 21 и 22 март 2016г. в гр. Стралджа се проведоха 
и информационни конференции насочени към всички 
заинтересовани жители на населените места от община-
та. Темите на конференциите бяха: „Основни етапи при 
създаването на Местна Инициативна Група, изготвяне 
на Стратегия за Воденото от общностите местно разви-
тие, ред на кандидатстване, одобрение и прилагане“ и 
„Роля и функции на местната общност, местни лидери и 
неформални групи при прилагане на подхода Водено от 
общностите местно развитие“.

В края на месец март 2016г. приключиха дейностите, 
свързани с популяризиране на подхода Водено от общ-
ности местно развитие (ВОМР).
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Обучения на екипа на МИГ и на 
местни лидери
На 28 и 29 април се проведоха две еднодневни обу-

чения за екипа на МИГ – Стралджа 2016г. и за пред-
ставители на партньорите. При първото обучение беше 

направен преглед на изискванията при разработка на 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие и 
критериите за подбор залегнали в Подмярка 19.2 „При-
лагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за разви-
тие на селските райони за периода 2014-2020г.”, а второ-
то беше на тема „Роля и ангажименти на екипа на МИГ 
в процеса на разработване и прилагане на Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие”.

На 04 и 05 май се обучаваха местни лидери. Темите 
бяха свързани с предстоящото разработване на Страте-

Николай Николов.
Основните цели на Сдружение „Местна инициатив-

на група- Стралджа 2016г.”, съгласно приетия устав, са 
свързани с подпомагане  устойчивото развитие на общи-
ната, подкрепа чрез разработването и прилагането  на 
интегрирана Стратегия за водено от общностите местно 
развитие, което ще доведе до повишаване на конкурент-
носпособността, опазване на околната среда, подобрява-
не качеството на живот и разнообразяване на икономиче-
ските дейности, подкрепа за развитието на отраслите на 
селското стопанство и стимулиране развитието на незе-
меделските икономически дейности, подкрепа за разви-
тието на туризма, подпомагане включването на младите 
хора и жените в процесите на социално-икономическото 
развитие, създаване и развиване на нови, по-качествени 
услуги в съответствие с нуждите на местното население, 
подкрепа за подобряване на инфраструктурата и цялост-
ния облик на селищата в общината, повишаване на зае-
тостта и увеличаване доходите на местните жители.
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Създаден през 1991г., инструментът ЛИДЕР предос-
тавя на общностите в селските райони на ЕС инстру-
менти за заемане на активна роля в изграждането на 
собственото им бъдеще. Абревиатурата ЛИДЕР означава 
„Връзки между дейностите за развитие на селските ра-
йони”. 

За програмния период 2007 – 2013 година ЛИДЕР  е 
интегриран подход в Програмата за развитие на селските 
райони /2007-2013г./. Това означава, че ЛИДЕР е вклю-
чен в общите национални и регионални програми за раз-
витие на селските райони, финансирани от ЕС, заедно с 
3-те други видове оси за развитие на селските райони.

Финансирането за оста ЛИДЕР от 2007г. идва от об-
щите финансови трансфери, получавани от всяка стра-
на-членка от ЕС по новия Европейски Селскостопански 
Фонд за Развитие на Селските Райони (ЕСФРСР) за под-
помагане на развитието на селските райони.

Основната идея на подхода ЛИДЕР се основава на раз-
бирането, че поради разнообразието на селските райони 
в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефектив-
ни и ефикасни ако се решават и прилагат на местно ниво 
от местните участници, придружени от ясни и прозрачни 
процедури, подпомагани от съответните администрации.

ЛИДЕР е хоризонтална четвърта ос на Програмата 
за развитие на селските райони, допринасяща за пости-
гане на целите на останалите 3 оси (Регламент (EC) No 
1698/2005).

Мерките на подхода са насочени към местните ини-
циативни групи (МИГ), физически и юридически лица, 
неправителствени организации и общини в районите, 
където има одобрена и действаща МИГ. Те финансират 
индивидуални проекти, създадени и изпълнени от мест-
ни партньори в отговор на конкретни местни проблеми. 
 

Основни характеристики на подхода ЛИДЕР

Териториален подход: Подходът ЛИДЕР се прила-
га върху даден район, който обхваща малка, хомогенна, 
социално свързана територия, често характеризирана от 
общи традиции, местна идентичност, чувство за принад-
лежност или общи нужди и очаквания.

Подход отдолу-нагоре: Подходът „отдолу-нагоре“ 
означава, че местните хора участват във вземането на ре-
шения за стратегията и избора на приоритети, които да 
бъдат следвани. Той включва:

 •повишаване на познанията, обучение, участие и 
мобилизация на местното население за осъществяване 
на анализ;

 •участие на различни групи по интереси за съз-
даване на стратегия за местно развитие;

 •създаване на ясни критерии за избор на местно 
ниво на подходящи проекти (план за действие) за осъ-
ществяване на стратегията.

Работа в мрежа: Мрежите обхващат обмяна на ре-
зултати, опит и ноу-хау между различните МИГ, между 
администрациите и организациите, участващи в разви-
тието на селските райони. Предвидено е създаването на 
няколко видове мрежи:

 •институционални (или формални), финансира-
ни и създадени от ЕК и правителството

 •неформални (национални, регионални и мест-
ни).

Публично-частни партньорства (местни иници-
ативни групи): МИГ има за цел да идентифицира и 
осъществи стратегията за местно развитие, като взема 
решения за разпределянето на финансовите ресурси и 
управлението им.

Интегриран подход (многосекторен): стратегията 
за местно развитие трябва да има мулти-секторна (мно-
го-отраслева) насоченост като интегрира няколко секто-
ра на дейности.

Новаторство: Стимулират се нови и новаторски под-
ходи за развитие на селските райони като се предоставят 
широки граници на свобода и гъвкавост във вземането 
на решения за дейностите на:

 •МИГ,
 •Граждани, жители и техните местни организа-

ции
 •Професионални организации и сдружения 

(представляващи фермерите; професионалистите 
не-фермери и микрофирми)

 •Външни мрежи и изследвания
 •Екологични асоциации
 •Местни институции и органи
 •Доставчици на културни и общински услуги
Сътрудничество: Сътрудничеството може да се раз-

Подхода ЛИДЕР и подхода ВОДЕ-
НО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО  
РАЗВИТИЕ

гия за водено от общностите местно развитие /ВОМР/. 
По време на обучението бяха дискутирани понятията 
„неформална група“ и „неформален лидер“, както и мяс-
тото, ролята и функциите им при прилагане на подхо-
да ВОМР и разработването на Стратегията за ВОМР на 
МИГ – Стралджа 2016г. 

Присъстващите на всички обучения бяха запознати с 
общите положения на Наредба № 22 от 14.12.2015г. за 
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за ВОМР“ и с основните елементи 
и изисквания към Стратегията. По време на дискусиите 
бяха направени ценни предложения за обхвата на пред-
видените за включване в Стратегията мерки.
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Община Стралджа е разположена в югоизточната част 
на РБългария. Общината е съставна на Област Ямбол.

Общината заема площ от 673,3 кв. км. Администра-
тивният и общински център на едноименната община е 
град Стралджа.

ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР 
НА МЕСТНО НИВО – ТЕРИТО-
РИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

вие в нещо повече от създаване на контакти. Това включ-
ва Местна инициативна група, която предприема общ 
проект с друга група ЛИДЕР или с група, използваща 
подобен подход в друг регион, страна-членка или дори 
трета страна. Проектите за сътрудничество трябва да 
включват конкретен общ проект, в най-добрия случай 
управляван под обща структура.

 
Възможни са два основни вида сътрудничество по  

ЛИДЕР:
 •интер-териториално сътрудничество: сътрудни-

чество между различни селски райони в рамките на една 
страна-членка. То може да бъде между групи ЛИДЕР и 
може да бъде отворено и за други местни групи, използ-
ващи подобен подход на участие;

 •транс-национално сътрудничество: сътрудни-
чество между групи ЛИДЕР от поне две страни-членки 
или с групи в трети страни като се използва подобен под-
ход.

В програмния период 2014 – 2020 г. подходът ЛИ-
ДЕР е съставен от задължителните елементи на мярка 
19 „Воденото от общностите местно развитие“ (по-на-
татък ВОМР): подготвително подпомагане, изпълнение 
на операции по стратегията за ВОМР, подготовка и осъ-
ществяване на дейности по сътрудничество от страна на 
местната група за действие, текущи разходи и популяри-
зиране на стратегията, програмирани в подмерки.

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) се 
извършва чрез интегрирани и многосекторни страте-
гии за местно развитие, основани на характеристиките 
на конкретната територия и разработени въз основа на 
местните потребности и потенциал. Подходът се прила-
га на териториален принцип на ниво община или обеди-
нение на съседни общини и/или съседни населени места 
част от община/и. Всяка стратегия за воденото от общ-
ностите местно развитие обхваща територия с население 
между 10 000 и 150 000 жители.

Цели на подхода ВОМР:
1. Насърчаване на социалното приобщаване и нама-

ляване на бедността;
2. Интегриран подход към околната среда чрез съх-

раняване и опазване на околната среда и насърчаване на 
ресурсната ефективност, включително дейности за пре-
венция и управление на риска и за използване потенциа-
ла на културното наследство;

3. Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на 
въвеждането им в практиката;

4. Насърчаване на устойчивата и качествената заетост 
и подкрепа за мобилността на работната сила;

5. Повишаване на конкурентоспособността на мест-
ните икономики и възможности за създаване на местен 

бизнес, включително чрез диверсификация, алтернатив-
ни дейности и устойчиво производство на аквакултури;

6. Подобряване на качеството на образованието и по-
вишаване квалификацията на населението.

С прилагането на подхода се цели постигане на след-
ните специфични цели, които могат да бъдат постигнати 
чрез финансиране от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони:

 •Развитие и стимулиране на предприемачество и 
устойчив бизнес;

 •Развитие на динамична жизнена среда и подо-
бряване качеството на живот чрез развитие на хоризон-
тални и междусекторни партньорства и взаимодействие 
за инициативи от общ интерес;

 •Развитие на практики и модели за добро упра-
вление и участие на заинтересованите страни в разви-
тието на територията, като основа за териториално раз-
витие;

 •Развитие на териториална идентичност, марке-
тинг и марки на база на специфичния териториален по-
тенциал и продукти от местен характер.

ВОМР може да получи подкрепа и от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския со-
циален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело 
и рибарство (ЕФМДР) чрез:

1. Оперативна програма „Околна среда“ за периода 
2014 - 2020 г. (ОПОС 2014 - 2020 г.);

2. Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси“ за периода 2014 - 2020 г. (ОПРЧР);

3. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-
собност“ за периода 2014 - 2020 г. (ОПИК);

4. Оперативна програма „Наука и образование за ин-
телигентен растеж“ за периода 2014 - 2020 г. (ОПНОИР);

5. Програмата за морско дело и рибарство за периода 
2014 - 2020 г. (ПМДР).

За изпълнението на стратегиите за водено от общ-
ностите местно развитие, местните инициативни гру-
пи могат да прилагат мерки, избрани в ПРСР, мерки по 
Регламент (EC) № 1305/2013 и мерки, извън обхвата на 
мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответства-
щи на изискванията по него, както и операции, допусти-
ми съгласно ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР.
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Община Стралджа граничи, в най-северните си час-
ти, с полите на Стара планина, в най-южните се прос-
тира до склоновете на Бакаджиците и до северозапад-
ните разклонения на Странджа планина. В посока север 
границата е община Котел, на изток – община Карнобат 
и община Средец, на юг – община Болярово и община 
Елхово, на запад – общините Тунджа и Сливен.

В състава на община Стралджа се включват 22 насе-
лени места.

На територията на общината се равива земеделска 
дейност както и свързаната с нея преработвателна про-
мишленост.

Общината разполага с екологично чисти територии, 
които дават възможност за развитие на екологично земе-
делие и производство.

Общината притежава богато разнообразие от флора, 
фауна и природни забележителности. Налични са мине-
рални извори, а на територията на общината се намира и 
защитената местност Блатото.

Административният център и едноименната община 
са богати на културни и фолклорни прояви през цялата 
година.

Град Стралджа е древно тракийско и средновековно 
селище. Районът на Стралджа е бил арена на воаенни 
походи и сражения между Прабългарската държава и 
Византия.

Времето и ресурсите, необходими за стартиране на 
стратегия и партньорство за ВОМР, зависят в много го-
ляма степен от местния контекст и от опита и капацитета 
на местните участници и организации. Но дори при общ-
ностите с опит правилното изпълнение на целия цикъл 
обикновено отнема от шест месеца до една година. Про-
цесът е сложен, но това се дължи основно на факта, че 
самите местни общности са много различни и сложни, а 
не на това, че подходът е по-сложен от другите. В под-
готвителната фаза могат да бъдат открити много скрити 
идеи, ресурси и възможности, като тя е ключова за бъде-
щия успех. В този контекст предлаганата в новия регла-
мент за подготвителната фаза подкрепа може да играе 
важна роля за гарантиране на успеха на по-късни етапи.

Стартирането на процес на ВОМР може да бъде раз-
дробено на серия от повтарящи се стъпки или цикли за 
проектиране и оформяне на трите основни компонента 
— стратегията, партньорството и района. Понякога те се 
наричат „триединството“ на ВОМР, а начинът, по кой-
то се разглеждат и си взаимодействат, поставя основа-
та за „промяна на парадигмата“ отдолу нагоре, която е 
в основата на ВОМР. Тези основни стъпки представля-
ват Спирална диаграма на триединството на воденото 
от общностите местно развитие във времето — район, 
партньорство и стратегия.

СТЪПКА 1

Решете какво искате да промените (Стратегия). ВОМР 
обръща наопаки традиционните подходи за развитие от 
горе надолу, като започва с визията за това къде биха 
искали да бъдат местните участници в бъдеще и какво 
според тях би следвало да се промени, за да го постиг-
нат. На първо място се поставя посрещането на местни-
те потребности и финансирането служи като средство 
за изпълнение на целите. Постигането на ясно съгласие 
относно това „какво искате да промените“ е първата и 
най- важна стъпка при проектирането на стратегията и 
затова не трябва да се действа прибързано. Съществу-
ва широк набор от техники за участие, които могат да 
помогнат за постигането на това. За разлика от ВОМР, 
при традиционното местно развитие често водеща роля 
има финансирането. Местните органи кандидатстват за 
финансиране в зависимост от тяхното отклонение от 
средните национални стойности по отношение на опре-
делени идентифицирани индикатори. При този сценарий 
местните агенции често са последното звено във верига-
та за осигуряване на средства и услуги. 

СТЪПКА 2
 
Създавайте доверие и обединения с хората, които мо-

гат да помогнат за осъществяване на промяната (Парт-
ньорство). Тази стъпка обикновено се изпълнява успо-
редно с решението, какво иска да промени общността. 
Тя изисква персонални контакти и достатъчно време 
за установяване на основните съображения против, на 
скритите намерения и историческата неприязън, вкоре-
нена в повечето общности. Тук може да бъде получена 
помощ от официални инструменти като „анализ на за-
интересованите страни“, в който се категоризират раз-
личните заинтересовани страни в зависимост от редица 
характеристики като ниво на заинтересованост и въз-
можност да се влияе върху резултатите. Индивидуални-
те и груповите решения могат да помогнат за изясняване 
на общите дългосрочни цели, както и на краткосрочните 
дейности за постигане на бързи успехи и формиране на 
подкрепа. Те могат също така да помогнат за изясняване 
на това, кой какво умее и какво е нивото на ангажира-
ност при създаването на официално партньорство. Пре-
ди да се бърза със създаването на структура на официал-
но партньорство, е полезно да се създаде доверие и опит 
за съвместна работа в рамките на неофициална работна 
група, която може да надзирава следващите етапи. 
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СТЪПКА 3
 
Определете границите на Вашия район (Район). Тук 

ВОМР отново се различава от традиционните подхо-
ди от горе надолу в смисъл, че целевите райони не са 
длъжни да следват предварително определените адми-
нистративни граници. Националните или регионалните 
органи следва обаче да укажат видовете райони, които 
могат да бъдат включвани, и да предоставят ясни крите-
рии за техния подбор. В тези широки рамки от местните 
участници се очаква да решат кои са най-подходящите 
граници за постигането на целите им.Това означава на 
първо място да се гарантира, че районът е достатъчно 
голям и има достатъчна „критична маса“, за да постиг-
не своите цели, и второ, че не е прекалено голям, за да 
не се рискува общността да изгуби контрол. Накрая, той 
трябва да бъде „кохерентен“ от физическа, социална и/
или икономическа гледна точка, както и по отношение на 
целите на стратегията. Физическите граници, създадени 
от бреговите ивици, водните басейни или планинските 
вериги, обаче не съвпадат непременно с местата, където 
са концентрирани икономическите дейности, например 
риболовни или селскостопански, или функционални ра-
йони, обособени от пътуване до работа или използване 
на основни услуги. По същия начин историческите гра-
ници между общините в гъсто населените градски райо-
ни или в покрайнините на градовете могат да възпрепят-
стват ефективните действия. Много райони са изправени 
пред проблеми, които излизат извън местните, регионал-
ните или националните административни граници. Ето 
защо различни местни проекти често се осъществяват на 
леко различаващи се територии. Като цяло от местните 
участници зависи да вземат предвид тези фактори и да 
направят реалистичен компромис с границите на района 
за интервенция, който осигурява най-добрите възмож-
ности за постигане на целите на стратегията им 

СТЪПКА 4

Изгответе местна стратегия за промяна, въз основа 
на участието и потребностите на местното население 
(Стратегия). След като се определи онова, което общ-
ността иска да промени, лицата, които могат да помог-
нат за постигането на промяната и широкият район на 
интервенцията, тогава е възможно да се премине към 
по-конкретно определяне как това може да бъде постиг-
нато чрез изготвяне на местната стратегия. Необходими 
са обективни данни и факти за силните страни, слабо-
стите, възможностите и заплахите пред района, както 
и пълноценното участие на общността, за да разберат 

хората как тези фактори влияят върху основните им по-
требности и как те да бъдат вземани предвид. Стратегия-
та за местно развитие се превръща в пътна карта на осъ-
ществяването на ВОМР и партньорствата обикновено 
избират и подкрепят проекти според приноса им към це-
лите на стратегията. За да подкрепи изготвянето на висо-
кокачествени стратегии, Комисията е включила списък 
на ключовите компоненти, които следва да съдържат те 
и е утвърдила редица от ключовите принципи на ВОМР. 

СТЪПКА 5

Съгласувайте структурата на партньорството и изя-
снете отговорностите (Партньорство). Местните общ-
ности имат различни нива на капацитет, история на 
съвместна работа и/или конфликти, както и много раз-
нообразна институционална култура. Ето защо опитът 
показва, че е жизненоважно да се създаде партньорство, 
което отговаря на реалността на местния контекст. Въ-
преки това съществуват два широки модела. При първия 
се създава напълно нов правен субект, който обединява 
местните партньори. Той може да има различни форми в 
зависимост от контекста (въпреки че повечето са сдру-
жения с нестопанска цел). Независимо от правната фор-
ма, субектът трябва да има широко  представителство на 
местните заинтересовани страни, свързани със стратеги-
ята, да бъде открит и прозрачен и да се отчита както пред 
местното население, така и пред органите, които го фи-
нансират. Точният баланс между участващите партньори 
и техните правомощия при вземането на решения зави-
си от местните обстоятелства, но както беше споменато 
по-рано, основна характеристика на ВОМР е партньор-
ството да не се доминира от една-единствена публична 
или частна заинтересована група. Вторият модел може 
да се използва, когато няма необходимост или жела-
ние да се създава допълнителна структура и/или когато 
очевидно е изгодно да се използва административният 
капацитет на опитен партньор. В този случай опитни-
ят партньор може да стане „отчетен орган“ за правни 
и административни цели, докато останалите партньори 
сформират комитет за вземане на решения относно про-
ектите или техния подбор. Следва да се прилагат обаче 
същите принципи на представителност, откритост, от-
четност и прозрачност, както при първия модел. С цел 
да гарантира, че висококачествените стратегии наисти-
на се изпълняват от ефективните партньорства с реални 
участници, Комисията е предоставила също така списък 
на основните задачи, които следва да изпълняват. Всяко 
партньорство следва да реши дали разполага с умения и 
опит в района за изпълнението на тези функции, или се 
нуждае от помощ отвън. И двата описани по-горе модела 
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могат да се използват за координиране на повече от един 
поток на финансиране. 

 СТЪПКА 6
 
Определете границите (Район). В процеса на изгот-

вяне на стратегията за местно развитие и изграждане на 
партньорството ще стане ясно, че определени проблеми 
могат да бъдат по-добре решени чрез включване на дру-
ги части на територията. Например в даден селски район 
следва да се вземе предвид града в рамките на местния 
пазар или в по- необлагодетелстван градски квартал 
може да се наложи обмислянето на връзките с райони, 
в които се предлагат местни работни места и услуги. По 
същия начин потенциален съюзник на партньорството 
може да се окаже извън първоначалните граници. Въз-
можно е също така да бъде подобрено взаимодействието 
между местните инициативи, финансирани от различни 
фондове на ЕС, чрез съгласуване на техните граници. 
Накрая, националните или регионалните критерии за 
избор на райони за ВОМР може да налагат корекции в 
определянето на района. Поради всички тези причини 
следва да се счита, че точните граници на интервенци-
ята са гъвкави и могат да се адаптират към промени в 
обстоятелствата. Всъщност ВОМР предлага на мест-
ните партньорства набор от алтернативи за справяне с 
проблемите в различни мащаби. Например съседните 
местни партньорства могат да се фокусират индивиду-
ално върху действията, финансирани от един конкретен 
фонд, но след това могат да осъществяват мерки за съ-
трудничество или да участват съвместно в друг фонд 
във връзка с проблеми, които се решават най-добре на 
различно, трансгранично ниво. ВОМР осигурява разно-
образие при избора, за да се гарантира, че границите от-
говарят на развиващите се местни потребности, вместо 
да бъдат фиксирани в даден момент. Във всички случаи 
обаче разширяването на района трябва да се управля-
ва внимателно. Повечето пъти натискът ще тласка към 
разширяване на районите, но това не следва да бъде за 
сметка на изгубването на чувство за местна идентичност 
и реалното участие на общността. 

СТЪПКА 7

Изгответе план за действие и заявление за финанси-
ране (Стратегия). След като партньорството е постиг-
нало съгласие по въпроса какво иска да промени и е 
разработило ясна „логика на интервенцията“, в която е 
видно как тази промяна може да бъде измерена и как-
ви видове действия биха довели до успех, то трябва да 
трансформира тези широки намерения в реалистичен 

план за действие и заявление за финансиране. Има мно-
жество подробни ръководства как да бъде изпълнен този 
етап. На този етап всички кандидати са изправени пред 
предизвикателството да осигурят достатъчно подроб-
ности, за да направят плана надежден, като същевре-
менно останат гъвкави, за да реагират при непредвидени 
обстоятелства. Държавите членки, регионите и местни-
те партньорства се справят по различни начини с това 
предизвикателство. Важно е обаче да се демонстрира, че 
планирането във времето, както и човешките и финансо-
вите ресурси, определени за основните видове дейнос-
ти, съответстват на установените по-рано потребности и 
могат действително да постигнат желаната промяна. По 
същия начин партньорството следва да покаже, че разпо-
лага с необходимите умения, системи и процедури, за да 
гарантира, че планът може да бъде изпълнен по ефекти-
вен и прозрачен начин. 

 
СТЪПКА 8

Създайте система за периодичен преглед, оценка и 
обновяване на стратегията. Тъй като подготовката на по-
следния етап на стратегиите за местно развитие започна 
през 2007 г., ситуацията, пред която са изправени мест-
ните партньорства в много страни, беше силно повлияна 
от икономическата криза. Но дори в периоди на отно-
сителна стабилност партньорствата се нуждаят от меха-
низми, с които да измерват до каква степен са постигна-
ли резултатите, които са очаквали, и да си правят изводи 
от грешките и успехите в миналото. В своя преглед на 
LEADER Европейската сметна палата настоява, че мо-
ниторингът, самооценките и външното оценяване на 
стратегиите за местно развитие следва да бъдат подобре-
ни и включени в редовните дейности като част от цикъла 
на учене чрез практика. Въпреки че тази област трябва 
да продължи да се развива, налице са серия полезни ръ-
ководства и набори от инструменти за начините това да 
бъде постигнато, като се избегне затормозяването с огро-
мен брой ненужни данни. За правилното изпълнение на 
тези осем стъпки са необходими време и усилия. А дори 
когато вече са участвали в подобни проекти, местните 
хора обикновено оценяват и се радват на процеса на из-
граждане на обща пътна карта за бъдещето.


