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1.ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

Целта на настоящата разработка е да идентифицира и да представи добри практики и 

решения на местно ниво, прилагани в европейски селски райони, които отговарят в най-

голяма степен на потребностите, спецификите и капацитета на територията на 

МИГ. Важен критерий при подбора на изпълнените проекти е тяхната приложимост към 

местните условия и степен на развитие на местната икономика.   

 

Проучването ще подпомогне екипа на МИГ и представителите на местната общност при 

избор на проектни идеи и прилагане на добри и иновативни практики  при :  

• Планиране на дейности за анимиране на територията и включване на местната общност в 

дейности/ проекти с иновативни/атрактивни елементи;  

• Планиране на обучения за местни лидери и формулиране на проектни идеи, на които да 

бъдат запознати с идентифицираните иновативни практики и проекти;  

• Планиране на издания за разпространение на печатни материали с примерите за добри 

иновативни  практики/проекти; 

Ето защо разработката представя и примерни планове за провеждане на дейности за 

анимиране на територията, повишаване на местния капацитет и разпространение на 

събраната информация. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

 

Разработката използва два основни подхода за подбор на проекти:    

Research & Selection (Търсене и Селекция)  

При този стандартен подход първо са дефинирани основните критерии за селекция на 

проектите, въз основа на които се прави предварителен подбор (дълъг списък). На 

следващ етап се отчита съдържанието на положителните практики и чрез директен подбор 

се организира къс списък.  

Директен подбор - Малка част от предложените практики се подбрани директно с фокус 

върху специфичните потребности на територията, техническото задание и 

идентифицирането на подходящия проект.  

 

2.1 Критерии за идентифициране при подход “Търсене и селекция”.   
 

Методологията при идентифициране на добрите практики в най-голяма степен отчита 

приоритетите, стратегическите цели и съответстващите на тях мерки на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Исперих.  

Приоритет I: Развитие на устойчив бизнес, насочен към засилване на потенциала на 

местната икономика, който създава и поддържа работни места за хора с различна 

квалификация и умения, включително за тези в риск от бедност и маргинализация.  

Към този приоритет Стратегията дефинира следните две специфични цели:  

 Специфична цел 1: Развитие на балансирано и конкурентно земеделие чрез 

насърчаване на инвестиции и пренос на знания в трудоемки аграрни вериги.  

 Специфична цел 2: Разнообразяване на икономическите дейности чрез развитие на 

предприемачеството и разширяване на производството и конкурентоспособността 

на малки и средни предприятия извън земеделието. 

Целевата група, която ще бъде подпомогната по тези две цели, е съставена от 

представители на уязвимите групи, особено жени и младежи, заради установени и 

проучени проблеми, свързани със заетостта и недостатъчното социално включване в 

икономическия живот на общността на територията Исперих. Чрез професионално 

развитие на тези групи и насърчаване на техните предприемачески инициативи  ще се 

стимулира тяхната заетост, нарастване на приходите им и последващо икономическо 

развитие на общността.  На тази основа е дефиниран:  

 

Критерий 1 - проекти, които да отговарят на потребностите на представителите на 

уязвимите групи, с фокус жени и младежи.  

 

Приоритет II: Социално включване и динамична жизнена среда, чрез който се цели да 

се укрепи социалната тъкан и връзки в обществото чрез предотвратяване на 

маргинализацията и включване на уязвими групи и да се подобри качеството на живот.  

Към този Приоритет Стратегията дефинира следните две специфични цели:  

Специфична цел 3: Включване и интегриране на уязвими и малцинствени групи в 

устойчивото социално-икономическо развитие на общността.   

В рамките на Специфична цел 3 Стратегията предвижда прилагането на интегрирани 

проекти за активиране и повишаване пригодността на заетост на маргинализирани групи 

(роми), като в същото време се подобри и техния достъп до социални и здравни услуги. 

Търси се финансиране на проекти основно чрез мярка ОПРЧР2, които ще бъдат допълвани 
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от проекти за междусекторни партньорства на местната власт и НПО сектора за социално 

включване. Целевата група е съставена предимно  от 150 жители на квартал “Запад” в град 

Исперих.  На тази основа са дефинирани:  

 

Критерий 2 – проекти, отговарящи на потребностите на представителите на 

маргинализирани групи (роми) 

 

Критерий 3 – проекти, които  да се реализират на основата на партньорства между 

местните общности, неправителствените организации, местната власт и институции. 

 

Специфична цел 4: Насърчаване на активния начин на живот, иновативността и 

социалната ангажираност в общността чрез подобряване на местните основни услуги за 

селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях 

инфраструктура.  

Планираните мерки по Специфична цел 4 са насочени към създаване на среда, 

насърчаваща активния начин на живот, придобиването на нови знания и умения, 

личностно развитие, връзките в общността, работата в екип и иновативността. Това ще 

бъде постигнато чрез подобряване на достъпа до основни услуги, както и създаването на 

нови. Ще бъдат финансирани и проекти, водещи до създаването на места и обществени 

услуги за отдих и свободно време, спорт на открито, развиване на знания и умения за 

участие в икономиката на знанието и зелената и ресурсно-ефективна икономика. На тази 

основа е дефиниран: 

 

Критерий 4 -  подбор на проекти, които да отговарят на потребностите на местните 

общности от малки инфраструктурни проекти, водещи до подобряване на 

непосредствената физическа среда за живот.  

 

От особено важно значение за изпълнението на Стратегията е успешното реализиране на 

нейния иновативен характер. Иновация за територията на МИГ Исперих ще бъде 

прилагането на многофондова Стратегия за ВОМР, която включва: 

 мерки от ПРСР; 

 мярка 7.4 от Регламент (ЕК) №1305/2013; 

 мерки от ОПРЧР и мярка от ОПИК,  

 както и мярка 21 по чл.10, ал., на Наредба 22/14.12.2015г. 

 

Във връзка с дефинирането на критерии за търсене и селекция на положителни практики, 

на този етап подробно се разглеждат Мерки 7.4 и 21 от Стратегия за ВОМР.  

  

Мярка 7.4, а именно: Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, 

свързаната с тях инфраструктура .  

Основната част от средствата по мярката осигуряват изпълнението на Цел 4, за 

насърчаване на активния начин на живот, иновативността и социалната ангажираност в 

общността чрез подобряване на местните основни услуги за селското население, 

включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура.  Това ще се 

постигне чрез инвестиции за създаване, подобрение или разширяване на:  

 Многофункционални зали за срещи, младежки и общностни центрове и дейности 

на читалища и културни институции.   
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 Спортни и детски площадки и зали 

 Места за отдих на открито извън населените места.  

Мярката ще допринесе и за изпълнение на ЦЕЛИ 1 и 2 като адресира проблема за 

подпомагане на инвестиции за модернизация на общинския пазар и създаване на зона за 

продажба на местни земеделски и неземеделски продукти на туристи, включително чрез 

покупка на мобилни конструкции за временни пазари на производители.  

 

Мярка 21, а именно: Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа. Мярката е програмирана за изпълнение на 

няколко цели на стратегията чрез подпомагане на проекти, адресиращи една или повече от 

тях и е насочена към задоволяване на следните потребности, дефинирани в Стратегията: 

П3: Използване на потенциала на природното и културно наследство за устойчив туризъм; 

П6:Активиране и интеграция на маргинализирани групи като ромите;  

П7: Подобряване на възможностите за оползотворяване на свободното време и 

социална активност; 

П8: Насърчаване на работата в мрежи и партньорствата; 

На тази основа е дефиниран: 

 

Критерий 5  за  подбор на проекти, които да демонстрират практически примери за 

изпълнение на Мярка 7.4 и Мярка 21.  
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3. ДЕФИНИРАНЕ НА ГРУПИ ПРИЛОЖИМИ ПРАКТИКИ 
 

Подбраните проекти са разделени в следните групи (Таблица 1) и представят 

положителни практики, които могат да бъдат директно приложени на територията на 

МИГ Исперих:  

 

Група 1 – Управление на културно-историческото наследство. Туристически 

продукти 

Тук са представени положителни практики, които представят реализирани идеи за 

съхранение и валоризиране на културното и природно наследство в селски райони. 

Например такива са проектите за съхранение и развиване на местни  традиции от жители 

на малки населени места, които чрез подходящо експониране на наследството успяват да 

направят атрактивни селата си. Те показват как могат да бъдат  управлявани и развивани 

местата за настаняване и хранене, което в съчетание със създаването и поддържането на 

туристически маршрути и места за отдих, създават допълнителен пазар на място за 

продажби на храни и на нехранителни занаятчийски изделия за гостите на 

региона. Представени са и няколко примера за създаване на интегриран туристически 

продукт за валоризация на природното и културно наследство на територията, който да 

бъде приложен към зоните по Натура 2000 и Националния археологически резерват и 

“Тракийската царска гробница” в Свещари.  

 

Група 2  - Опазване на околната среда. Повишаване на капацитета.   

Проектите от тази група демонстрират ефективни начини за предотвратяване и 

приспособяване към изменението на климата и биоразнообразието. Тези практики могат 

да бъдат приложени на територията на МИГ Исперих за повишаване на капацитета на 

местната общност за опазване на околната среда и така да се осъществи на практика 

пренос на знания и методи, водещи към подобрение на околната среда в региона. 

Чрез дейности в тази посока се цели да се отговори на необходимостта от повишаване на 

информираността и ангажираността за опазване на околната среда и биоразнообразието, 

предотвратяване и приспособяване към климатичните промени. 

Основен проблем на територията е недостатъчният експертен капацитет за планиране, 

изпълнение и мониторинг на мерки за подобряване на състоянието на видовете в дивата 

природа на своята територия. Все още предстои да се създадат и въведат редица системи 

за наблюдение и програмни документи, по-важните от които са: усъвършенствана и 

разширена система за мониторинг и контрол на околната среда в общината, почвена 

информационна система, план – подпрограма за възстановяване и опазване на 

биологичното разнообразие, подпрограма по ограничаване и снижаване на градския шум. 

Рисковете, свързани с изменението на климата не се познават и поради това се подценяват 

от местните производители. Тези проблеми показват необходимост от повишаване на 

информираността на жителите и бизнеса за ползите за местната общност от опазване на 

околната среда и биоразнообразието, предотвратяване и приспособяване към 

климатичните промени.  

 

 

Група 3 – Въвличане на местната общност. Динамична среда.   

Представени са положителни практики за оживление и мотивиране на местните общности 

и включване в процесите на вземане на решение на местно ниво. Особен акцент е 

поставен върху въвличането на общността при управлението на бюджетни средства за 

разработване и избор на проекти за социално включване. Подобни малки 
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инфраструктурни инвестиции, отговарящи на потребностите на хората, които ги използват 

неминуемо водят до оживление и динамична обществена среда.   

В тази група са представени и проекти, водещи до намаляването на риска от бедност на 

маргинализирани групи като ромите. Те показват, че за да са ефективни се изисква 

отговарящо на потребностите планиране и реализиране. Положителните практики в тази 

група показват какви интервенции могат да са реализират, така че да се повиши 

квалификацията и пригодността за заетост и подпомагане на самонаемането. Особено 

внимание се отделя на подобряване на достъпа до здравеопазване, чрез адресиране на 

рисковите фактори чрез социална работа с общността.  

 

Група 4 – Практики за социално включване. Партньорства  

Стимулиране на инициативността и пълноценното участие на гражданите в живота на 

общността за по-добро качество на живот и намаляване на социалната изолация. 

Прилагане принципа на партньорството.  

 

За всеки от описаните проекти е посочено на кой критерий отговаря. Става ясно, че една 

положителна практика може да отговаря на повече от един критерий за подбор.  

 

2.2 Директен подбор 

Директният подбор на практики е мотивиран от публикувания Доклад за резултатите от   

проведеното проучване на потребностите на местните общности на територията на МИГ 

Исперих и предложения за мерки в насоките за кандидатстване по мярка ОП РЧР 2 на 

Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих. Описаните в разработката успешни проекти 

отговарят на следните препоръки:  

- повишаване на информираността на населението за съществуващите 

предлагани услуги и възможности за реализация; 

- повишаване на мотивацията и активизирането на хората за самоорганизация и 

участие в процесите на развитие на местната общност; 

- подобряване и разширяване на дейностите за медиация между най-уязвимите 

представители на малцинствените общности и местните институции и 

представители на местната власт; 

- диференциран подход към различни групи от населението както на 

териториален принцип, в зависимост от спецификата на отделните населени 

места, така и спрямо различни прослойки – младежи, жени, социално слаби и 

др. 

 

Същевременно описаните по-долу практики са директно подбрани въз основа на 

изразеното мнение на общността по време на Тематичния форум: "Стратегията на МИГ 

Исперих с фокус към младите хора от територията. Възможности за реализация и 

развитие, обмен на идеи и добри практики", реализиран на 22 и 23 май 2018г., гр. 

Исперих, Община Исперих с жители на Община Исперих, в това число: представители на 

различни целеви групи и икономически сектори, деца, учащи и младежи.  
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Наименование на 

проекта 

Критерий

1 
/фокус 

върху жени 

и младежи/ 

Критерий 

2 

/потребности 

на роми/ 

Критерий 

3 

/партньорст

ва/ 

Критерий 4 

4 

/малки 

инфраструкту

рни проекти/ 

Критерий 

5 

/изпълнение  

на Мерки 21 

и 7.4. / 

 

Група 1 – Управление на културно-историческото наследство. Туристически 

продукти 
 

Шоколадова мрежа 

„Шоколати“, 

Шотландия 

  Х  Х 

Мобилната 

система Tag, 

Италия 

  Х Х Х 

“Да живееш на 

ръба”, Естония 

  Х  Х 

“Пътят на лука”, 

Естония 

     

“Къщата на 

сапуна” - Литва 

 

х  Х Х Х 

"Панаир на 

съкровищата на 

Земята" Унгария, 

Словакия 

  Х Х Х 

Насърчаване 

развитието на 

селските райони с 

предавания по 

телевизията, 

Естония 

  Х  Х 

Група 2  - Опазване на околната среда. Повишаване на капацитета.   
 

“Да опазим земите 

за производство на 

храна”, Холандия 

  Х Х  

Boerderij спа – 

Стара ферма е 

превърната в спа 

център, Дания  

Х    Х 

“Нека почистим 

водата”, Словения 

   Х Х 

“Използване на 

остатъчна 

дървесина от 

   Х Х 
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поддържането на 

ландшафта”, 

Белгия 

“Изграждане и 

възстановяване на 

влажни зони”, 

Швеция 

   Х Х 

Група 3 – Въвличане на местната общност. Динамична среда.   
 

ESPUBIKE, 

колоездачен 

маршрут, Испания  

     

Дестинация „Село 

“Керамика” , 

Полша 

Х Х Х Х Х 

Диверсификация 

на селските 

дейности в Борино, 

България 

  Х Х Х 

Села “в движение” 

в балтийските 

страни 

Х  Х   

Младежки съвет и 

младежки 

манифест, 

Финландия, 

Шотландия 

Х  Х   

Силта (SILTA ), 

Финландия 

Х  Х   

Да направим 

видима младежта в 

селските райони, 

Финландия 

Х  Х   

Група 4 – Практики за социално включване. Партньорства  

Бюджет с 

участието на 

жителите на 

Одемира, 

Португалия 

  Х Х Х 

“По-добър живот 

за възрастните 

хора: 

проектирането на 

услуги може да 

играе иновативна 

роля в грижата за 

възрастните хора 

  Х Х Х 
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GrowBiz, 

Шотландия 

 

  Х  Х 

Регионален 

хранителен център 

за местни продукти 

в Румъния 

  Х Х Х 

Развитие на 

веригата за 

доставки в 

Словения 

  Х  Х 

“Мислете локално”  

местно развитие на 

храните и 

напитките в 

Шотландия 

  Х  Х 

“Сложи Арагон на 

масата си”, 

Испания  

  Х  Х 

Cywain Amaeth, 

селкото стопанство 

в Cywain, Уелс 

  Х  Х 

Стоки от фермата, 

Австрия 

  Х  Х 

„Продажба от 

двора“,  Словакия  

 

  Х  Х 

Регион Hageland 

онлайн  

  Х  Х 

Иновативни 

бизнес-

възможности от 

магарешко мляко, 

Италия   

 

  Х  Х 
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4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРАКТИКИТЕ 
 

 

Група 1  

Шоколадова мрежа „Шоколати“ 

Малка група производители на шоколади в Шотландия виждат потенциал в 

обединяването на своите дейности за по-широко популяризиране на продуктите и 

насърчаване на по-голям брой посетители  на селските райони. Така те решават да 

създадат партньорска занаятчийска мрежа.   

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_chocolate.pdf  

Първоначалната цел е да се обедини група от около 20 майстори на шоколади в 

Шотландия, за да се създаде туристическа пътека. Първоначално инициаторите се 

обръщат към местна консултантска организация,  за да дискутират как да подходят към 

проекта. Така се стига до обединяването на група занаятчии, които решават да поканят 

всички шотландски предприятия.  

След това те разширяват обхвата, за да разработят пътека, която да включва всички 

шотландски предприятия чрез помощта на изданието „The Larder“ / “Шкафът за храна”, 

което рекламира регионални трасета за храна в Шотландия. 

По-широките цели на проекта са да се увеличи посещаемостта на туристите в регионите  

 

по време на туристическите тематични години в Шотландия:  “Завръщане в къщи” 2014 и 

“Година на храните и напитките” 2015 и да се представят автентични посещения, като се 

подобри пътуването на клиентите чрез висококачествени храни и напитки. 

В края проектът вече обединява много от занаятчиите, които са се установили в 

Шотландия, имат опит в производството  

на шоколад и се стремят да подобрят броя на посетителите си чрез демонстрации, 

съчетаване с вино и уиски, шоколадови обиколки и тренинги за деца.  

Методиката включва създаване на шотландска Шоколадова карта, предлагана на пазара 

чрез карта на храните и онлайн ресурс, с изследвания, дизайн и производство, а 

медийният старт е даден малко преди Великден 2014. Тъй като се търсят много връзки с 

доставчиците на туристически услуги, Шотландската организация по туризма “Посетете 

Шотландия”, се съгласява да бъде домакин на пътеката на собствения си уебсайт и да я 

популяризира в своите публикации. 

Шоколадовата карта на 

Шотландия 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_chocolate.pdf
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От първоначалната база от около 20 производители, са идентифицирани над 65 

предприятия и 75 търговски обекта както в селските, така и в градските райони на 

островите Шотландия. В началото е изработена брошура, в която се представят детайлите 

и профилите на всички фирми, и се ползва карта. 

Проведени са две събития за насърчаване създаването на пътеката - едното за медиите и 

второто за потребителите.  

След успеха на Шоколадовата карта, се създават още пътеки, свързани с храната,  

включително пътеката на сиренето, истинската пътека на бирата ейл, пътека на ягодата и 

пътеката на сладоледа Националната туристическа агенция ги включва в цялостната 

програма за насърчаване на хранителния туризъм за посетителите в Шотландия. 

Туристическата индустрия за храни и напитки в Шотландия носи около 2,5 милиона 

паунда на ден.  

 

 

Мобилната система Tag за популяризиране и свързване в мрежа на станции, Италия 

Практиката има за цел да свърже и популяризира отделни обекти на провинция Торино, 

използвайки интелигентната система за маркиране. Провинция Торино, Италия 

http://danteproject.eu/sites/danteproject.eu/files/goodpractices/DANTE_Thematic_Guidelines.pd

f  

Системата за тагове  за мобилен телефон е експериментирана в Торино в 13 планински 

станции. Мобилен таг (етикет) е двуизмерно изображение, код, в който е записана 

информация. Тагът може да бъде “прочетен” чрез програмно приложение към мобилния 

телефон или цифровия фотоапарат. Софтуерът сканира тага и го декодира, т.е. прочита 

информацията записана в него и реагира в съответствие със записаните инструкции, 

включително показване на текст или изображения, хипервръзка към конкретни URL 

адреси, свързване към видео съдържание и предоставяне на информация за контакт. 

Етикетите могат да разкриват различно съдържание в зависимост от това къде се отрязват 

благодарение на географското местоположение. Сканираните маркери се запазват 

автоматично, така че потребителите да могат да посещават информацията няколко пъти 

отново или да я споделят. Създателят на етикети може лесно да актуализира 

съдържанието, до което водят етикетите, със система за управление на съдържанието 

[CMS]. 

Чрез предоставяне на богати видеоклипове и съдържание, специфично за 

местоположението, маркерите за мобилни устройства могат да помогнат на 

потенциалните пътници да разберат по-добре непознатите места. Националната, 

регионалната и местната информация може да бъде незабавно достъпна навсякъде, 

особено чрез етикети на рекламни листовки, пощенски картички, пътнически материали и 

интелигентни градове. 

Идеята е да се позволи на туристите / посетителите да събират, показват и използват 

туристическа информация за района, в който се намират, да предават тази информация на 

мобилния телефон посредством маркиран обект, който създава и поддържа връзка с 

територията. 

Практиката е реализирана в провинция Торино и обхваща 13 малки алпийски станции, 

които са слабо посещавани от туристи. Тъй като са разпръснати и отдалечени в Алпите, те 

не са разпознаваеми, за разлика от другите обекти в добре известната “Олимпийска” част 

на планината.  

Приложение: Създаване на интегриран туристически продукт за валоризация на 

природното и културно наследство на територията, който да бъде приложен към зоните по 

Натура 2000, Националния археологически резерват и “Тракийската царска гробница” в 

Свещари, включена в листата на Световното културно наследство на ЮНЕСКО.  

http://danteproject.eu/sites/danteproject.eu/files/goodpractices/DANTE_Thematic_Guidelines.pdf
http://danteproject.eu/sites/danteproject.eu/files/goodpractices/DANTE_Thematic_Guidelines.pdf
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 “Да живееш на ръба” – рекламиране на туристически маршрут в Естония  

Това е туристически маршрут през Южна Естония, който  е рекламиран от жителите 

си чрез фотографиране с жълта рамка – марка на списанието „National Geographic“ .  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_ee_ng.pdf  

При разработване на Стратегията  за развитие на региона в периода 2014-2020 

“Асоциацията за развитие на селските райони в Тарту” установява факта, че туризмът в 

Южна Естония е съсредоточен в град Тарту, въпреки че районът като цяло има голям 

туристически потенциал. Стратегията посочва, че е необходимо да се разпространят 

туристическите услуги по-равномерно в целия регион. Тя предлага да се работи за 

развитие на свързаното с туризма сътрудничество на различни нива, развитие на нови 

туристически продукти и услуги и в подобряването на достъпа до туристически услуги в 

целия регион. 

Маршрутът се състои от 21 различни обекта, представящи природата, културата и 

историята на Южна Естония. Предлаганите места са  идентифицирани и фотографирани 

чрез използването на жълта рамка, символ на списание “National Geographic”. Така самият 

маршрут става по-лесно разпознаваем и привлекателен за туристи, което от своя страна е 

предпоставка за създаването на иновативни малки предприятия, разположени по него. 

 

 

Проектът показва силата на сътрудничеството между местните инициативни групи (МИГ) 

в Югоизточна Естония, туристическите предприемачи и “National Geographic”, които 

привличат общественото внимание към красиви места в тази част на северната държава.  

Идеята на проекта първоначално е разработена в Холандия, където общността на Източен 

Грьонинген реализира проект, подкрепян от LEADER, който поставя жълтите рамки, 

характерни за списание „National Geographic“ на различни места в техния район. Рамките 

са така стратегически разположени, че да обхванат характерни регионални обекти и да 

привлекат вниманието на посетителите, като кадрите дават илюзия за гледане през 

отворен прозорец. Проектът в Холандия е много успешен и броят на посетителите в 

района се удвоява в рамките на година и половина.  

Този проект е забележителен и поради високата степен на сътрудничество между 

участниците, които включват 6 МИГ и редица други партньори-обществени организации.  

 

 

Използване на жълта 

рамка, символ на 

списание “National 

Geographic” 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_ee_ng.pdf
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“Пътят на лука” – партньорска мрежа и туристически маршрут 

Един регион, две националности, три култури 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_ee_or.pdf  

“Пътят на лука” е мрежа от доставчици на туристически услуги в източната част на 

Естония, която представя уникално културно пространство в района от бреговете на 

езерото Пейпси (от бреговете на река Емайхиги до град Каласте, на около 30 км). Този 

маршрут е добър пример за използване на потенциала на живото културно наследство и 

превръщането на почти пренебрегваната област в добре познат мултикултурен 

туристически регион. Настоящият проект, стартирал през 2012 г., възниква през 2009 г. 

като проект на LEADER по ЕЗФРСР.  

 

Бреговете на езерото Пейпси са доста отдалечени от столицата Талин, поради което 

обектите там (няколко музея, исторически сгради и примери на живо културно наследство 

като общността на староверците (руска православна секта, напуснала църквата през 17 

век) са непознати за туристическия поток. Районът предлага интересни примери на 

традиционен селски начин на живот, като характерно отглеждане на лук и краставици, 

добри местни ресторанти и места за настаняване и активна почивка и места за покупка на 

местни деликатеси и занаятчийски продукти. 

Тези атракции обаче до момента на изпълнението на проекта са единични инициативи, 

които са непознати дори в собствената си страна.  

 

 

 

 

През 2009 г. по-активни лица и предприемачи с активен интерес към развитието на 

региона се събират, за да изградят партньорска мрежа и да създадат неправителствената 

организация „Пътят на лука” като централен координиращ орган за региона. 

Първоначалният проект, финансиран по LEADER по ЕЗФРСР,  реализира първите стъпки 

за развитие на региона, включително създаването на уеб-сайт, осигуряващ платформа за 

сътрудничество и разработване на общ маркетингов подход. След приключването на 

първата фаза от финансирането е установено, че има необходимост от последваща 

финансова подкрепа, за да се гарантира непрекъснатост на дейностите и да се даде 

възможност за трансфер на знания. 

Новият проект цели общ маркетинг на региона; насърчаване на сътрудничеството между 

местните предприемачи и създаването на мрежа от туристически предприемачи в региона 

Пейпси в Източна Естония. Друга важна цел е да се насърчи опознаването на региона и 

неговото включване във вътрешния и международния туризъм чрез маркетингови и 

промоционални дейности.  

Туристически атракции по “Пътя на лука” 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_ee_or.pdf


 16 

Създаването на туристически тематичен маршрут „Пътят на лука” изпълнява и двете цели. 

Опитът, придобит от други тематични маршрути, показва колко е важно те да се предлагат 

наред с други емоционални преживявания като например:  

 гастротуризъм за популяризиране на местни ястия, използващи местна съставка 

като лук, риба, краставици и диви боровинки; 

 широк спектър от висококачествени туристически услуги, за да се получи добро 

признание като привлекателен регион; 

 местни инициативи и организирани събития за привличане на широк кръг туристи.  

 

Дейностите в първата фаза на проекта включват: дискусии и кръгли маси, дни за обучение 

и учебни пътувания, за разработване на концепция за насърчаване и сътрудничество, а във 

втората: осем кръгли маси, тематичен туристически маршрут, общи маркетингови 

инструменти и рекламни материали, участие в изложения и панаири за популяризиране. 

За рекламиране на региона са публикувани няколко видеоматериали, снимки и други 

материали, на различни места, включително и на сайта 

За набиране на средства, през 2012 г. за пръв път е приложен членски внос в мрежата, тъй 

като става ясно, че без да има част от собствените си  средства, организацията не може да 

действа успешно. Предприемачите изразяват готовност да участват чрез членски внос, 

който е пропорционален на размера на бизнеса им, т.е. малките предприятия плащат по-

малко от по-големите предприятия.  

 

“Къщата на сапуна” - Литва 

Историята на 12 решителни жени превръща транзитно селище в атрактивна 

дестинация 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_lt_1_soap_13_10.pdf 

Nociūnai е доста голямо селище в близост до град Kėdainiai и до главния път, водещ към 

него. Но в самото село няма много посетители. То пустее и поради намаляващият брой на 

местните жители. Активните хора в селото започват да мислят как да привлекат 

пътниците до селото. Проучени са много нови идеи за превръщането на селото в по-

атрактивно: организирани са много събития, напр. спортни състезания, които обаче водят 

само до временни ефекти. Става ясно, че са необходими такива дейности, които да 

привлекат и задържат младите хора в селото. Група решителни жени поемат нещата в 

свои ръце и решават да реализират инициатива, която да обединява всички възрастови 

групи и да има дългосрочен ефект. Така те стигат до идеята за създаване на „сапунена 

къща Nociūnai“, която се превръща в туристическа дестинация. 

Първоначално групата ентусиастки разработват идеен план как да изглежда помещението 

за правене на сапун и учебните зали. Самото обновяване на сградата и закупуването на 

оборудването е финансирано от Европейския регионален фонд. По време на проекта се 

извършват много реконструкции: старата котелна централа е ремонтирана, покривът е 

променен, осигурен е водопровод (за първи път), закупено е необходимото оборудване. 

Така е създадено мястото за правене на сапун и съответно тренинг курсове.  

В началото на проекта сапунената фабрика в Nociūnai има 12 доброволци на възраст 

между 17 и 60 години. След почистването те ремонтират помещенията и поставят новите 

мебели и оборудване. Жените посвещават много часове да експериментират как точно да 

бъде организирано производството на сапун, но най-накрая намират уникална формула за 

сапуна си под наименованието “Кехлибарът на Nociūnai”. Лидерът на общността, т.е. 

лидерът на неправителствената организация, отговаря за процеса, а местните учители 

помагат при разработването на образователната програма. Екипът на Kėdainiai Local 

Action Group (МИГ) помага за популяризирането на тази нова атракция: подготви 

реклама, която е публикувана онлайн, както в туристическите агенции, така и в други 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_lt_1_soap_13_10.pdf
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МИГ-ове в цяла Литва. Всичко е направено доброволно и не са използвани допълнителни 

финансови ресурси. 

В началото доброволците в “Сапунената къща” се разделят на два екипа и винаги са 

готови да придружават туристите. Но увеличеният туристически поток принуждава 

управителят на НПО да създаде две работни места, тъй като търсенето на услуги за 

производство на сапун нараства. 

В момента “Сапунената къща” работи активно: организира различни образователни 

дейности, курсове за производство на сапун и др. Всяка година тя се посещава от над 1000 

души.  

Създадени са две постоянни работни места: един работник произвежда и пакетира сапуна, 

а другият води събития. 

Nociūnai вече не е само село “до пътя”, а става интересна туристическа дестинация и 

място за нетрадиционно събитие. “Сапунената къща” също се превръща в място, където 

местните занаятчии могат да излагат и продават своите стоки. 

Първоначално селяните са скептични по отношение на проекта и те трудно се включват в 

проекта, като не вярват, че е възможно да успеят и че всяко село може да бъде уникално и 

интересно за чужденците. Но активните жени доказват, че дори и дадено село да няма 

природни забележителности и да е транзитно селище по пътя към по-голям град, то е 

възможно то да стане привлекателно и уникално, а след това да се развие и икономически. 

 

"Панаир на съкровищата на Земята" - Местен международен пазар 

Това е партньорски проект, иницииран и реализиран на граничната територия между 

Унгария и Словакия от два МИГа. Чрез подкрепа от ЕЗФРСР организациите създават 

постоянен местен международен пазар в Letkés, село на границата със Словакия, където 

местните производители от територията на двата партньорски МИГ могат директно 

да продават своите продукти. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_hu_earth_treasures_web.pdf  

Унгарската МИГ, разположена в северната част на Унгария и граничеща със Словакия, 

решава да подкрепи местните производители и занаятчии, като им предостави нови 

възможности за търговия. За да постигне това, те стигат до идеята за създаване на  

постоянен местен пазар, където производителите от двете страни биха могли да продават 

своите продукти. 

Дейностите по проекта включват изграждането на инфраструктура, която да се използва 

за пазар, включваща 20 щанда за продавачи, тоалетна и мобилна сцена. Подкрепата на 

Атракции  

в  

“Къщата на сапуна” 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_hu_earth_treasures_web.pdf
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ЕЗФРСР е използвана и за организиране на серия от лекции и семинари за преработка на 

продукти, маркетинг, стратегии за продажби и други интернет инструменти, като 

например създаване на нов уебсайт. Освен това са организирани професионални форуми с 

цел създаване на платформа за получаване и обмен на консултантски услуги. 

 

Насърчаване на развитието на селските райони с предавания по телевизията 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_ee_tv.pdf  

Представянето на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) чрез 

телевизионни програми има за цел да насърчи хората да формират по-положителен имидж 

и да разберат стойността на живота и работата в провинцията. Тази инициатива, възприета 

от естонската НСМ, има силно визуално въздействие и подкрепя проектите по ПРСР и 

живота в селските райони.  

 

Bâti-Botte, Белгия - Идентифициране и популяризиране на местното наследство за 

широката общественост 

Проектът разглежда построеното наследство като лост за развитие на селските 

райони и разчита на по-младото поколение да повиши осведомеността за него и да се 

грижи за него в дългосрочен план.  

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/bati-botte-identification-and-promotion-local-

heritage-wider-public_en  

В продължение на предишен проект по INTERREG IV за инвентаризация на наследството 

в района, МИГ de la Botte du Hainaut, Белгия решава да продължи с процеса на 

Панаир на съкровищата на Земята в Унгария  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_ee_tv.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/bati-botte-identification-and-promotion-local-heritage-wider-public_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/bati-botte-identification-and-promotion-local-heritage-wider-public_en
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инвентаризация в още 14 села. Целта е да се състави актуализиран списък на 

материалното/ строителното наследство за цялата територия. 

Подкрепата на ПРСР е използвана за наемане на служител, който координира и насочва 

конкретните дейности в сътрудничество със съответните партньори и техните целеви 

групи, включително местното население ученици и учители.  

Резултати от проекта: 100 учители изнасят беседи пред класовете относно материалното/ 

строителното наследство; Четири пълни местни класа от ученици се регистрират и 

участват в провежданите семинари; 10 класа организират местни посещения в района, 150 

ученици участват в класове по наследство в района, отпечатана е брошура, която 

представя събрания опит по време на посещенията на уроците по наследство, осем 

учители-доброволци работят като ментори до края на проектния цикъл. 

 

Група 2  

 “Да опазим земите за производство на храна” 

Колективна кампания, включваща селски организации и социални движения, Холандия 

http ://www.forum-synergies.eu/bdf_fiche-experience-153_en.html 

Мисията на TNI ( Транснационален институт – организатор на проекта) е да укрепи 

международните социални движения като предостави задълбочени изследвания, надеждна 

информация, солидни анализи и конструктивни предложения, които да  насърчават 

прогресивните, демократични промени в политиката и общите решения на глобалните 

проблеми. 

“Да опазим….” е колективна кампания, която има за цел да повиши осведомеността по 

въпросите, свързани с използването и управлението на земята, водата и другите природни 

ресурси и нейното въздействие върху реализирането на правото на храна и хранителен 

суверенитет. 

 

 

Boerderij спа – Стара ферма е превърната в спа център 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_nl_boerderij_spa_web.pdf 

Стара ферма, датираща от 1645 година е превърната в спа-център от семейство Франс и 

Маринка Стеггинк, Дания. Освен грижите за спа-центъра, семейството произвежда 

сладолед, отглежда стадо добитък и поддържа места за настаняване и престой. Всички 

дейности са част от семейния бизнес. Посетителите на спа-центъра могат да се възползват 

от различни съоръжения, в зависимост от избрания от тях спа пакет. Фермата разполага и 

с пещ за хляб, две сауни със сено, билкова сауна и стая с глинена фурна за лечебна кал. 

Всяко пространство предоставя различно преживяване. Например подът на билковата 

сауна е покрит с борови клони, за да се стимулират рефлексите на краката. Нежната 

мъгла, произведена от горелката, изпълва въздуха с успокояващия аромат на борови 

иглички и билки. Спа-центърът в Nutter е специален вид, защото всички спа-пакети, 

предлагани от фермата, включват част от природата и живота на открито. 

 

http://www.forum-synergies.eu/bdf_fiche-experience-153_en.html
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_nl_boerderij_spa_web.pdf
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Нека почистим водата, Словения 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_si_wastewater_treatment_web.pdf 

Местната група за действие (МИГ) на хълмовете на Škofja Loka обхваща площ от около 41 

800 жители. Районът е хълмист с множество малки разпръснати селища и изолирани 

стопанства, където не съществуват обществени канализационни мрежи. Около една 

четвърт от населението няма достъп до канализация. Ето защо става необходимо да се 

информира засегнатото население за новите екологични стандарти и законодателство за 

пречистване на отпадъчните води и да се подпомогне намирането на местни решения. 

Първоначално МИГ стартира с обучение на екип от местни съветници и създаването на 

консултативен офис, където е предоставена информация и насоки за потенциалните 

инвеститори на канализационна мрежа. Проектът също подкрепя учебни посещения, 

лекции и консултации. На втори етап се реализира инвестиционен инфраструктурен  

проект за изграждането на четири малки пречиствателни станции за отпадъчни води 

(WWT). Реализират се и дейности за тестване на водата. Същевременно МИГ реализира 

широк спектър от инициативи за повишаване на осведомеността и консултантска 

подкрепа за засегнатото местно население. 

 

Използване на остатъчна дървесина от поддържането на ландшафта, Белгия 

Подкрепата по LEADER е използвана за получаване на източник на енергия от големи 

количества отпадъци, генерирани при опазването на ландшафта. 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/using-residual-wood-landscape-

management_en  

В района Meetjesland, Белгия големи количества отпадъци от почистването на ландшафта 

се изхвърлят на открито или се изгарят без оползотворяване на енергия. Успоредно със 

загубата на този ценен ресурс, разходите за поддръжка на ландшафта и гориво за 

стопанствата се увеличават. Проектът  реализира възможността тези три фактора да бъдат 

приведени в съответствие, за да осигурят ползи за екологична икономика. 

Една част от проекта е финансиран по LEADER, а друга -  от фламандски помощи  и 

подкрепа на ниво провинция. Освен това, чрез местна фондация е използван нов подход за 

финансиране, а именно набиране на средства, в който участват около 25 различни 

спонсори и партньори. Средствата са използвани за закупуване на машина за рязане, която 

се използва за обработка на отпадъците от поддържката на ландшафта за около шест 

месеца всяка година, докато за останалите месеци - за обработка на други отпадъчни 

дървета. Проектът също така осигурява кампания за предоставяне на информация на 

Стара ферма е превърната в спа център   

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_si_wastewater_treatment_web.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/using-residual-wood-landscape-management_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/using-residual-wood-landscape-management_en
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земеделските производители за най-подходящото използване на управлението на жив плет 

за енергийни цели. 

Проектът спомогна за подобряване на опазването и управлението на селския пейзаж в 

района. Това е постигнато чрез: 

 предоставяне на икономически ползи за земеделските производители за 

поддържане на техните върхове и други дървесни живи плетове. 

 Около 25 фермери участват в програмата и броят им се увеличава. 

 Около 8 тона емисии на CO2 годишно се постигат за жилищни инсталации. 

 Генерира се нова икономическа добавена стойност в селските общности. 

 Няколко земеделски стопани и домакинства използват дървесен чипс (пелети) за 

отопление поради икономическите ползи. 

 

Изграждане и възстановяване на влажни зони, Швеция 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_se_dalarna_web.pdf 

Общинският съвет в Даларна, Швеция използва подкрепата от ЕЗФРСР за увеличаване на 

интереса към изграждане / възстановяване на влажните зони чрез създаване на редица 

демонстрационни влажни зони и организиране на информационни и обучителни 

кампании. 

В Швеция се набляга много и се стимулира изграждането на нови влажни зони и езера 

върху земеделски земи. Целта на този екологичен приоритет е да се насърчи биологичното 

разнообразие и да се намали количеството азот и фосфор, които се извличат от 

земеделските земи в езерата и океаните. 

Една от целите на окръга Даларна, Швеция е създаването или възстановяването на влажни 

зони на общо 150 ха между 2000-2010 г. За постигането на тази регионална екологична 

цел е необходимо да се информира населението за ползите от влажните зони и да се 

предложи подкрепа за подпомагане на възстановяването им. За да се постигне това, 

проектът подкрепя изграждането на няколко влажни зони, както и проучвателни 

пътувания, дейности за повишаване на осведомеността, т.е. създаване на уебсайтове, 

публикации, екскурзии, семинари, дни на вдъхновение, както и непрекъсната 

консултативна подкрепа на собствениците на земя. 

В резултат се създават четири различни влажни зони, с обща площ от 22 хектара. 

Благодарение на проекта е разработена брошура за администрацията, организирани са 18 

индивидуални консултативни срещи, три посещения на място, един семинар, две учебни 

визити и едно “вдъхновение”. Друг резултат от проекта е засиленото и по-добро 

сътрудничество между различните звена в областната администрация 

Използване на остатъчна дървесина    

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_se_dalarna_web.pdf
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Група 3 – Въвличане на местната общност. Динамична среда.   

ESPUBIKE, колоездачен маршрут, Испания  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_es_espubike_web.pdf 

Регионалният парк Sierra Espuña има голям потенциал за туризъм, тъй като предлага на 

посетителите възможността да се насладят на контраста между планински и гористи 

пейзажи. Въпреки това в района липсва динамичен елемент за ревалоризиране на селските 

традиции и селските енории. 

Проектът „Espubike“ включва проектиране и трасиране на кръгов колоездачен маршрут, 

който предлага “колоездачно изпитание” от 146 km в парка. Дизайнът на пътя изисква 

разработването на карти, алтиметрични графики, GPS маршрути. Проектът също така 

финансира разработването на уебсайт и работа в социалните мрежи за рекламиране на 

колоездачното трасе. Маршрутът е проектиран с оглед на екологичните цели, така че да 

има възможно най-малко въздействие върху ландшафта. Той минава главно през 

крайбрежната зона на Регионалния парк и преминава в ядрото на парка чрез няколко 

подходящи пътеки като избягва райони, където наличието на писта не е препоръчително. 

 

 
 

 
 

Дестинация „Село керамика”, Полша 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_webtemplate_potteryvillagepl.pdf  

„Село керамика” е социално предприятие, насочено към социална и професионална 

интеграция на безработните в селските райони на Полша. Това предприятие съхранява 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_es_espubike_web.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_webtemplate_potteryvillagepl.pdf
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традициите на занаята, фокусира се върху изграждането на капацитет за производството 

на керамика и създава иновативни туристически продукти. Стимулирани от местните 

участници, дейностите по проекта включват обучение на безработни и инвестиции в 

техническа инфраструктура и съоръжения. „Село керамика” е проект, от който човек 

може да се научи как да създава бизнес, как да използва местните ресурси по 

предприемачески начин, как да създаде „тематично село” като туристическа дестинация, 

как да активира и мотивира жителите да подкрепят социалните действия и как да се 

насърчава дейността на едно социално предприятие. Инициативата разкрива как 

различните източници на финансиране могат да бъдат използвани по синергичен начин за 

оползотворяване на местните ресурси и устойчиво развитие на безработицата. Резултати: 

предприятието включва производствени, търговски и сервизни дейности и има десет души 

нает персонал на пълно работно време. Всяка година то се посещава от около 12 000 

посетители, включително туристи и проучвателни групи от Полша и чужбина. За успеха 

на проекта допринася стабилното партньорство между местните  социални предприятия, 

неправителствените организации и институции на публичната администрация. 

Партньорите стартират допълнителни дейности за намаляване на безработицата и от 108 

души, участвали в обучението, организирано в рамките на проекта, 76 намират работа. 

Освен това, благодарение на новите инициативи на партньорите и спонсорите, 

тематичното селище е доразвито като са изградени римски амфитеатър и райска градина. 

Научени уроци: 

- Ключът към успеха на проекта е сътрудничеството на местните партньори и участието 

на безработните в целия процес. 

- Предварителната подготовка на задълбочен бизнес план / модел е от съществено 

значение за ефективното използване на всички местни ресурси и привличане на 

допълнителни средства и за развитие на устойчив бизнес. Тази ясна концепция също така 

улеснява използването на разнообразни източници на финансиране по синергичен начин. 

 

Диверсификация на селските дейности в Борино, България 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/diversification-rural-activities-borino-bulgaria_en  

Създаване на нови туристически атракции и подобряване на достъпа до съществуващите в 

българския планински район. 

Проектът е вдъхновен от жителите на община Борино по време на информационните 

кампании на Местната група за действие (МИГ) „Западни Родопи“ с цел включване на 

местните жители в развитието на техния регион. На една от срещите един жител предлага 

да пресъздаде атракция, използвана в селските празници и панаири, датиращи от 30-те 

години на миналия век - ранен прототип на виенско колело. Тази идея е допълнително 

Занимания за деца в “Село керамика”   

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/diversification-rural-activities-borino-bulgaria_en
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разширена в тясно сътрудничество с местната общност в проект, включващ общо 14 

туристически атракции. 

Атракциите включват 20-метров бум-лифт, предлагащ панорамна гледка към планините, 

орнитологична станция, оборудвана с телескопи и бинокли, позволяваща наблюдение на 

редки птици и 62-километрова велосипедна пътека. 

За да се улесни достъпа до тези и други атракции в района, проектът предвижда 

изграждането на два информационни центъра и карти за подпомагане на пешеходните и 

колоездачни пътеки, както и всички природни забележителности, привличащи хиляди 

туристи годишно. 

 

Села “в движение” в балтийските страни 

http://www.forum-synergies.eu/bdf_fiche-experience-174_en.html 

Подкрепа за провеждане на дейности на открито и физически дейности в Латвия в 

сътрудничество с Финландия, Дания, Литва, Естония 

Инициативата, организирана от Латвийския селски форум,  има за цел да активира хората 

да дават идеи за насърчаване на ежедневна физическа активност. Събраните идеи се 

развиват чрез културата на експериментиране, подход, разработен от въвлечените в 

проекта университети. Методът на експериментиране включва лесни за администриране 

събития с потенциал да променят стила на живот, например: обучение, участие, 

обществен дебат и оспорване на съществуващи структури, търсене на решения, които 

отговарят на местната ситуация както и вземане под внимание интересите и ценностите на 

участващите общности. Участниците в проекта посещават селски събития и 

популяризират здравословния начин на живот за активизиране на жителите на селските 

райони за повече движение и повече радост от активното си отношение към общността.  

 

“Roma Alert“, България, Гърция - по-лесен достъп на ромите до здравни услуги 

Проектът „Roma Alert“ помага на ромите от България и Гърция в използването на 

системите за обществено здравеопазване и им предоставя информация и обучение по 

здравни въпроси, хигиенни навици и процедури по здравеопазване. Целта е да се подобри 

качеството на живота им и тяхното здравословно състояние, да се ограничи детската 

смъртност и да се увеличи очакваната продължителност на живота. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/projects/greece/roma-alert-helps-roma-to-access-health-

services  

Първоначално е направено аналитично изследване на условията в четири населени 

места,което описва проблемите и нуждите. Проведено е епидемиологично изследване чрез 

събиране на данни, които могат да бъдат използвани и от местните органи за изготвяне на 

политики. Въз основа изводите от първите предварителни мерки е разработен план за 

действие, в който се определят мерките по отношение на хигиената и здравеопазването, 

необходими в средно- и дългосрочен аспект. 

Стартиран е пилотен проект, състоящ се от обучение, прегледи и ваксинации. Обучението 

обхваща хигиенните и хранителните навици, майчинството, кърменето, грижите за детето, 

семейното планиране, борбата с рака и достъпа до здравни услуги. В четирите населени 

места групи от лекари, социални работници и преподаватели в продължение на общо 

150 часа провеждат обучения и разпространяват помощни материали като 

информационни брошури, наръчник по здравеопазване и DVD дискове. 

 

Прегледи и ваксинации 

В Дросеро (Гърция) са прегледани 150 жени и деца и около 100 деца са ваксинирани, като 

при необходимост са извършени повторни ваксинации, а медицинските картони са 

http://www.forum-synergies.eu/bdf_fiche-experience-174_en.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/projects/greece/roma-alert-helps-roma-to-access-health-services
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/projects/greece/roma-alert-helps-roma-to-access-health-services
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предадени на съхранение в болницата. Около 100 мъже и над 300 жени и техните деца 

участват в дискусии относно болестите, предавани по полов път, и зависимостите. 

Около 21 жени и 40 деца от Агиа София (Гърция) са подложени на болнични изследвания, 

като на децата са поставени ваксини и картоните им са предадени на съхранение, а 92 

жени и момичета в юношеска възраст и 81 мъже и момчета в юношеска възраст участват в 

информационни дни в областта на инфекциозните заболявания, болестите, предавани по 

полов път, и зависимостите. Проведена е  и отворена дискусия и са раздадени 200 пакета с 

храни. 

В селата Изгрев, Вълчан и Мариново (България) 80 души са ваксинирани срещу хепатит А 

и Б, 50 жени и 50 деца преминават медицински прегледи, а над 100 души посещават 

обучение по здравни теми. Болничните посещения и прегледи дават своя принос към 

диагностицирането и лечението на недиагностицирани проблеми, а интернет страницата 

на проекта се превръща в хранилище на знания по здравни проблеми, свързани с ромското 

население. Проектът подкрепя сътрудничеството между България и Гърция и между 

местните власти и националните здравни системи, като създава мрежа за повишаване на 

осведомеността по отношение на свързаните с ромското население здравни проблеми и 

борбата със социалното изключване на ромите.    

              

Общ размер на инвестициите и финансиране от ЕС 

Общата инвестиция на проекта „Roma Alert“ е 1 098 945 евро, от които 934 103 евро са 

предоставени от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма 

„Гърция-България“ за програмния период 2007—2013 г. 

 

Младежки съвет и младежки манифест, Финландия, Шотландия 

Млади хора от Финландия и Шотландия се обединяват, за да създадат младежки 

манифест, в който се описват начините, по които местните институции и власти 

могат да ангажират младите хора в дейности за развитие на общността. 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/youth-board-and-youth-manifesto_en 

Селските райони страдат от миграция, особено миграцията на младите хора. Проектът се 

води от идеята, че ако на младежите се предложи възможност да влияят върху развитието 

на общността си, това може да ограничи плановете им за миграция и да създаде 

дългосрочни атрактивни възможности за живот в селските райони. 

Подобна концепция събира хора от Финландия и Шотландия за съвместно обсъждане и 

разработване на младежки манифест, който очертава начините, по които общности, 

защитени територии и екологични организации могат да ангажират младите хора в 

техните дейности.  

В резултат проектът помага да се намерят успешни начини и да се отговори на нуждите на 

младите хора, изразени в Манифеста, както и да се организира Младежки съвет. През 

първата година проектът включва повече от 40 млади хора от цяла Европа и този брой ще 

се увеличи по време на дейностите, планирани за 2019 година. 

 

Силта (SILTA ), Финландия - мост за младежкото предприемачество 

Проектът, реализиран във Финландия, подкрепя предприемачеството сред младите хора, 

като осигурява структура на сътрудничество, чрез която те могат да развиват своите 

бизнес идеи и да получават обучение, менторство и партньорска подкрепа. 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/silta-bridge-youth-entrepreneurship_en  

Днес младите хора имат много възможности да изпробват своите бизнес идеи в различни 

практически експериментални бизнес програми. След края на тези програми обаче те 

нямат подкрепа и съвети, за да продължат да развиват бизнеса си, т.е. липсва “мост” 

(“SILTA”), който да им помогне в реалния живот.  

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/youth-board-and-youth-manifesto_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/silta-bridge-youth-entrepreneurship_en
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Поради тази причина проектът SILTA разработва образователен модел, основан на 

кооперативното предприемачество. Като членове на кооперация, наречена „Версосто“ / 

Versosto, младите предприемачи могат да реализират бизнеса си самостоятелно или в 

групи, да получат наставничество и обучение и да се насърчават взаимно. Организатор на 

проекта е Обществото на приятелите на колежа Reisjärven Kristillinen. 

В резултат през първата година на експлоатация оборотът на кооперацията „Версосто“ / 

Versosto е приблизително 240 000 евро. Кооперацията продължава да работи и в момента 

има над 60 членове на възраст между 16 и 21 години. 

Членовете на кооперацията предлагат редица услуги, включително филми, фотография, 

маркетингова подкрепа и др. Според проучване на 30 членове: 53% „силно се съгласяват” 

и 40% „донякъде са съгласни”, че проектът е увеличил техния интерес към 

предприемачеството. На въпроса дали проектът е повлиял положително върху 

вероятността те да останат в или по-късно да се завърнат в селските райони, 13% „силно 

се съгласяват”, а 30% „ са донякъде съгласни“. 

 

 

 

Да направим видима младежта в селските райони, Финландия 

Проектът дава глас на младежта в селските райони, така че техните истории да се 

чуят и публикуват и да ги направят видими в обществото и в процеса на вземане на 

решения. 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/making-rural-youth-visible_en 

Социалното изключване е един от най-големите проблеми пред младите хора във 

Финландия, както в градска, така и в селска среда. Селските райони имат специфични 

предизвикателства като дълги разстояния за пътуване, ниска гъстота на населението, 

малко млади хора и редки обществени младежки центрове. Проектът цели да даде глас на 

селските младежи, да публикува техните истории и да ги направи видими в обществото и 

в процеса на вземане на решения. Чрез разказване на истории проектът направи по-

известни новите превантивни и ниско прагови форми на младежка работа. 

Публикацията на проекта със заглавието „Отворено море“ включва истории за младите 

хора от селските райони, които се занимават с това как те се срещнат с други хора, какъв е 

училищният им живот, работните им места, хобита и други ежедневни практики. Този 

Обучения за младежи предприемачи   

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/making-rural-youth-visible_en
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сборник, достъпен както в печатна, така и в електронна форма, също показва тяхното 

чувство за принадлежност към родното място, както и депресията, социалното 

изключване и други негативни емоции, които героите на разказите споделят. 

Проектът повдига дискусия дали в цифровата ера се чуват адекватно младите хора. Знаем 

ли как се справят те?  Интересуват ли се те от селото или малкия град, в който живеят или 

за тях е по-важно наличието на добри, безопасни социални мрежи и възможността да 

намерят своя път в живота?  

Най-тежките казуси на социално изключени млади хора са избрани от случаите на 

Службата за превантивни младежки услуги. Най-впечатляващите истории в публикацията 

разказват как младежите са започнали да се чувстват по-добре само след няколко седмици 

специализирана помощ. 

 

 

Група 4 

Бюджет с участието на жителите на Odemira в Португалия: пример за жителите, 

които управляват част от публичния бюджет. 

http://www.forum-synergies.eu/bdf_fiche-experience-101_en.html  

 

Одемира (Odemira) е град в провинция Бежа в южната част на Португалия, който обхваща 

1 770,6 кв. м и има население от 25 738 жители. Това е селски район, който включва 17 

села и централен град от 3000 жители. Участието на жителите в процеса на управление на 

публичния бюджет се състои във възможността на гражданите да контролират част от 

бюджетните разходи. Проектът е иницииран през 2011г. от Общинския съвет, когато се 

заделя част от приходите за проекти, предложени от жителите и подложени на гласуване, 

а през 2015 – тази част нараства до 500 000 евро.  

Проектът е осъществен в пет фази: 

1. Обобщение на предходната година и разпределение на бюджета за текущата година. 

2. Получаване на предложения. Местните жители се приканват да представят 

предложения онлайн или по време на срещи/събрания. Всички жители на възраст над 16 

години могат да участват. 

3. Анализ на предложенията. Комитет, състоящ се от избран служител, общински техници 

и един гражданин, избран по време на гражданско събрание, извършва технически анализ 

на предложенията и избира тези, които са осъществими. Максималната цена на всяко 

предложение е 125 000 евро. Жителите могат да оспорват решенията и да поискат ново 

разглеждане на предложенията, ако е необходимо. Накрая е представен списък с 

предложения (25 предложения през 2014 г.). 

4. Гласуване. В продължение на два месеца гражданите гласуват по предложенията, било 

то по интернет или на конкретни места. 

5. Публично представяне. Резултатите от гласуванията се представят публично и 

предложенията, които получават най-голям брой гласове, са включени в бюджета на 

местната власт. Окончателното решение трябва да бъде одобрено от Общинския съвет, но 

този етап изглежда като проста формалност. 

Резултати:  

Например през 2014 г. представените от общността проекти са свързани с обществени 

услуги (спортни съоръжения, младежки съоръжения, паркове и обществени пространства 

и др.), развитие на туризма, социални центрове, и др. 

През 2014 г. над 5 000 жители участват в гласуването. Това е значителен процент от 

местното население (20% от жителите на всички възрасти). От 18-те проекта, предложени 

за гласуване, са избрани четири: развитие на спортни дейности на река Мира, изграждане 

на обществена зала, създаване на зона за отдих и реконструкция на обществен площад. 

http://www.forum-synergies.eu/bdf_fiche-experience-101_en.html
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По-добър живот за възрастните хора: проектирането на услуги може да играе 

иновативна роля в грижата за възрастните хора 

Проектът „Инспирирани от дизайна иновации за активен живот на възрастните хора“ 

(DAA) обединява градове от осем европейски държави за разработване и обмен на 

социални иновации и най-добри практики, които помагат при посрещането на 

предизвикателството на застаряващото население. Той се реализира в Белгия, България, 

Германия, Испания, Норвегия, Полша, Финландия, Швеция.  

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/projects/finland/making-ageing-better-service-design-

can-innovate-senior-care  

 

 

Дизайнът е не само елемент от естетичното оформление, той може да бъде също така 

двигател на иновации и гарант за планиране, ориентирано към потребителите. Проектът 

DAA доказва това с помощта на екип от специалисти в областта на грижата за възрастните 

хора и професионалисти в областта на проектирането на услуги, които имат за цел 

намирането на устойчиви решения за демографския проблем със застаряването. 

 

Сценариите се превръщат в пилотни примери. 

Всеки от осемте града се фокусира върху конкретен аспект на услугите за грижа за 

възрастните хора, наречени „сценарии“. На следващ етап сценариите се превръщат в 

пилотни примери. С помощта на експерти и професионалисти в областта на 

проектирането на услуги са разписани т.нар. „становища по дизайна“, които след това са 

обсъждани по време на работни срещи и прояви, за да се намери най-добрият път за 

осъществяване на идеите. През цялото време проектът се придържа към интегриран 

подход, включващ заинтересованите страни и потребителите. 

Така в столицата на Финландия Хелзинки, водещ партньор по проекта, е избран един 

район, който да бъде домакин на проучване за изследване на моделите на лично 

бюджетиране, което позволява на възрастните хора да планират и управляват собствените 

си нива на подпомагане и оказване на услуги в зависимост от потребностите си. 

Независимостта и безопасността на възрастните граждани е основна тема и в Осло, с 

фокус върху използването на социалните технологии, както и в Берлин, където е 

извършен анализ на необходимите предпоставки за въвеждане на успешни мерки за 

осигуряване на интелигентна заобикаляща среда. 

 

Насърчаване на социалното приобщаване и подобряване работата на публичната 

администрация 

Аспектът на социалното приобщаване е изследван от няколко проекта. По-конкретно в 

белгийския град Антверпен е проведено проучване относно откриването на възрастни 

хора, живеещи в социална изолация в градските квартали, а във Варшава, Полша, е 

изследвана ролята на образователните институции в предотвратяването на социалната 

изолация на възрастните. 

В Стокхолм е разработен план за въвеждането на подвижни пръскачки с цел подобряване 

на противопожарната защита на възрастното население като част от усилията за 

усъвършенстване на политиките, насочени към предоставянето на услуги за възрастните. 

Столицата на България, София, има за цел да се превърне в благоприятно за възрастните 

хора общество чрез засилване на сътрудничеството с нестопански организации, 

благотворителни организации и доброволчески групи, а в Барселона е разработена 

система от здравни грижи за хора, страдащи от болестта на Алцхаймер. 

Обща инвестиция и финансиране от ЕС 

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/projects/finland/making-ageing-better-service-design-can-innovate-senior-care
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/projects/finland/making-ageing-better-service-design-can-innovate-senior-care


 29 

Общата инвестиция за проекта „Инспирирани от дизайна иновации за активен живот на 

възрастните хора (DAA)“ е 2 022 700 евро, от които 1 366 133 евро са предоставени от 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Оперативна програма „ИНТЕРРЕГ 

ІVС“ за програмния период 2007–2013 г. 

 

GrowBiz, Шотландия 

Създадена е бизнес мрежа чрез финансиране от LEADER, която осигурява алтернативен 

източник на подкрепа за бизнеса на селските общности чрез местни хора със 

съответните знания и контакти 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/growbiz-enterprising-rural-perthshire_en  

Преди GrowBiz в района на Източен и Хайланд Пъртшир не съществува организация на 

местните предприятия, която да предоставя подкрепа и възможност за сътрудничество и 

ако иска да стартира проект, трябва да пътува до най-близкия град (Пърт). 

Започвайки като пилотен през 2007 г., проектът има за цел да приложи метода на Sirolli за 

насърчаване на предприемачеството и подкрепа на бизнеса https://sirolli.com, подход, 

който е изцяло воден от общността. Дейностите включват създаване на доброволчески 

съвет от 10 души от общността и назначаване на местен координатор на предприятията, 

който се среща лично с всеки предприемач, който иска да започне бизнес. Тези 

неформални, приятелски заседания, организирани два пъти месечно, помагат на хората да 

се срещнат с други местни активни личности, които създават или управляват собствен 

бизнес или начинания. Така се създава мрежата GrowBiz XChange- мрежа от доброволци, 

които желаят да споделят своите умения и да помогнат на другите да постигнат целите си 

и т.н. В резултат 400 местни предприятия от селския район и 500 физически лица  се 

възползват от помощта, предлагана от GrowBiz.  

Предлагани услуги от мрежата GrowBiz XChange    

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/growbiz-enterprising-rural-perthshire_en
https://sirolli.com/
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Регионален хранителен център за местни продукти в Румъния 

http://www.forum-synergies.eu/bdf_fiche-experience-183_en.html 

Проектът отговаря на нуждите на селските стопанства чрез създаване на регионален 

хранителен център в североизточния регион на Румъния. Инициативата стартира като 

социално предприятие на Центъра за безопасност и медиация на НПО-Общността, който 

притежава 100% от акциите под името Local Hub srl.. Този хранителен център допринася 

за жизнеспособното развитие на 100 малки земеделски стопани в региона, като заедно с 

това изпълнява и класическата роля на агрегиране на производството «Farm-to-consumer». 

Това се постига чрез изграждане на система за директна продажба, подпомагаща 

индивидуалното развитие на участващите селски стопанства, предлагайки информация за 

справяне с новите функции в селските стопанства, превръщането им в местни продукти, 

традиционните продукти, бавното производство на храни, етичните продукти, 

превръщането на социалния капитал в туризма и диверсификацията на стопанството чрез 

специфични дейности, като например: 

А. Преобразуване на селскостопанската ферма за производство на местна продукция; 

Б. Преобразуване на селскостопанската ферма за производство на традиционни продукти 

В. Превръщане на стопанството в бавно производство на храни 

Г. Превръщане на стопанството в производство на местно-специфични продукти 

Д. Превръщане на социалния капитал в туристическа оферта 

Е. Диверсификация на стопанството чрез специфични земеделски дейности 

Проектът цели създаване и укрепване на партньорство между производители и 

потребители. Той допринася за развитието на устойчиво селско стопанство като насърчава 

стабилна икономика на територията между община Яш, Румъния и съседните села, което 

ще гарантира на потребителите здравословна диета на разумна цена. Така се насърчава 

развитието на румънското земеделие чрез намаляване на вноса на селскостопански 

продукти и продукти с химическо съдържание. 

Постигнати резултати 

От август 2017 г. досега са обединени около 40 фермери, които продават своите продукти 

чрез онлайн платформата,  а директно продават до къщите и офисите на над 1000 

семейства от град Яш, регистрирани в база данни и получаващи двуседмичен бюлетин 
(www.facebook.com/roadesimerinde/app/100265896690345/ 
Първите събития по дегустация на храни са организирани с голямо участие на местната 

общност. Посещенията в местните стопанства се организират в почивните дни за 

семейства, заинтересовани да видят директно процеса на отглеждане на зеленчуци или да 

проследят действията на животни естествената си среда.  

 

Основните предизвикателства в момента са да бъдат привлечени повече производители 

около хранителния център, като същевременно се увеличи броят на постоянните клиенти. 

Друго предизвикателство е свързано с факта, че макар да е предприятие, подкрепяно от 

НПО, то е изправено пред реалната конкуренция на пазара на вносни храни и вериги 

супермаркети и поддържането на справедлива цена за земеделските производители не 

винаги е лесна задача. 

 

Развитие на веригата за доставки в Словения 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/si-short-food-chains-gp_web.pdf  

В Словения Местните инициативни групи  реализират  редица проекти за изграждане на 

мрежи между производители и доставчици на селскостопански продукти.  Така те 

отговарят на  необходимостта от подобряване на осведомеността и увеличаване на 

достъпа до пазара. Реализираните проектни дейности се групират по следния начин:  

http://www.forum-synergies.eu/bdf_fiche-experience-183_en.html
https://www.facebook.com/roadesimerinde/app/100265896690345/
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/si-short-food-chains-gp_web.pdf
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 Координация и организация на местни пазари; 

 Свързване в мрежа и обучение на местни производители и доставчици; 

 Развитие на къси вериги за доставки; 

 Сътрудничество с училищни кухни и други обществени институции. 

В търсене на следващата стъпка в развитието, МИГ-овете обсъждат няколко инициативи 

за подобряване на разпространението и достъпа до пазара. Местните пазари получават 

финансиране по LEADER за разработване и изграждане на пазарни сергии и проучване на 

допълнителни пазарни мерки. 

Една от областите, които се считат с потенциал за развитие е свързването на 

образованието с местните хранителни доставки и организирането на обществена кухня,  

като се поставят нуждите на потребителя на първо място. Друга свързана инициатива е 

въвеждането на екологично чисто производство на продукти и тяхното координирано 

разпространение до клиентите. Ето как са определени следните цели:  

 Да се увеличи разнообразието в предлагането на екологични стопанства; 

 Увеличаване дела на екологичните стопанства в района; 

 Да се увеличи обемът на производството на екологични зеленчуци за пазара; 

 Да се свържат и организират местни производители на екологични зеленчуци; 

 Увеличаване на складовите и хладилните съоръжения в района. 

 

Ето някои инициативи, финансирани от МИГ-овете.  

Центърът за развитие  “Сърцето на Словения”, основан през 2000 г., е изпълнил  редица 

проекти за повишаване на информираността на потребителите и развитие на 

продоволствена самостоятелност като средство за подкрепа на предприемачеството в 

централната част на Словения.  

Кооперацията за развитие на селските райони Jarina z.o.o. Ярина, основана през есента на 

2004 г., е един от 10-те работещи проекта за развитие в Словения и подкрепен от МИГ. 

Неговата цел е професионално обучение, разработване на качествени продукти и стабилни 

маркетингови канали, свързване на производители и създаване на работни места в 

селските райони. Той се реализира в 7 партньорски общини източно от Любляна и 

насърчава развитието на предприемаческо мислене в селските райони като помага на 

потенциалните предприемачи в развитието на тяхната бизнес идея и в подготовката за 

работа. 

Друг проект, подкрепен от МИГ насърчава по-тясно сътрудничество между местните 

обществени кухни, и въвежда образователен подход в училищата и детските градини, при 

който освен държавното образователно съдържание се предлагат и образователни 

дейности, насочени към осъзнаване важността на храненето. Така се отговаря на 

необходимостта да се обмисли и различен подход за управление на веригата за доставки, 

който поставя на първо място нуждите на потребителите, вместо от “фермата до вилица“ 

да се организира снабдяване „от вилицата към фермата“. 

Връзката с училищата осигурява пазар на местни доставчици на храни и напитки, но в 

съчетание с новия образователен подход. Така  в сърцето на Словения е официално 

създаден консорциум от училища и детски градини, а връзката помага да се проведат 

уроци по различни теми, свързани с храненето. Общините, включени в “Сърцето на 

Словения” подкрепят финансово усилията на Кооперацията Jarina z.o.o. за свързване с 

училищата, организиране на учебни програми за деца в предучилищна и училищна 

възраст, с акцент върху опазването на културното наследство и възраждането на 

"забравени" професии като пчеларството, уменията на ковач и овчарство. 

 

Един от най-успешните проекти е Центърът за екологично събиране и разпространение на 

зеленчуци, който е проектиран и реализиран от биологични производители в района на 
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МИГ „Сърце“. Той е създаден от Асоциацията на екологичните фермери, чиито функции 

включват: провеждане на атрактивни семинари и професионално обучение за 

производителите на екологични зеленчуци. Центърът има за задача да изгради хладилен 

склад, да достави и инсталира  оборудване за опаковане и разпространение на зеленчуци. 

Проектът включва всички заинтересовани страни-членове на асоциацията, а една 

екологична ферма предоставя свой собствен парцел за изграждането на дистрибуционния 

център за екологични зеленчуци.  

 

Резултати 

Резултатът от взаимодействието, която Кооперацията Jarina z.o.o постига с публичните 

институции, е официално създаден консорциум от 15 училища и детски градини и учебна 

програма, която те прилагат като част от образователното съдържание. Предлагат се 

уроци по предприемачество, туризъм, селско стопанство и местна самодостатъчност 

(задоволяване на търсенето с местни продукти) под марката „Сърцето на Словения”. Това 

повишава профила на местните производители на храни и селскостопанските 

предприятия. Организирана е мрежа  от над 100 местни доставчици на храни. 

 

Научени уроци 

Доставката на храна за детските градини и училищата не се осъществява лесно поради 

естеството на правилата за обществените поръчки и фокусирането върху цената в 

критериите за избор на фирма-доставчик, което не благоприятства участието на местните 

производители. Важно е също да се отбележи, че установяването на редовна и двустранна 

комуникация между заинтересованите страни в местната верига на предлагането на храни 

отнема време (и много опит). 

Проектът помага на земеделските стопани да разберат, че когато работят заедно, те могат 

да се представят по-добре и да повишат осведомеността на потребителите в региона. А 

поуките от работата на дистрибуционния център показват, че сезонната оферта не 

позволява целогодишна работа. Когато пък се увеличи количеството на продуктите и 

тяхното разнообразие, може да стане необходимо да се въвлече търговска верига за 

дистрибуция на стоката.  

 

 

Мислете локално - местно развитие на храните и напитките в Шотландия 

“Мислете локално” е програма за развитие на местно ниво, която се фокусира върху 

развитието на сътрудничеството в кратка верига за доставки като обединява 

съществуващи инициативи на пазарите на земеделски производители, търговията на 

дребно, хранителния туризъм, регионалните мрежи за храни и напитки и развитието на 

добавена стойност за селските производители. Проектът работи в Абърдийн, 

Шотландия, Великобритания.  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/uk-s-short-chains-think-local-gp_web.pdf  

 

Проектът е насочен към създаване на съвместна федерална структура от специализирани 

агенции и организации, които да работят заедно, за да развият местните и регионалните 

хранителни вериги в Шотландия. За тази цел е разработена специална тригодишна 

програма със следните пет области:  

 Регионално развитие;  

 Развитие на добавена стойност;  

 Пазари за земеделските производители;  

 Търговия на дребно във фермата и  

 Съвместна доставка.  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/uk-s-short-chains-think-local-gp_web.pdf
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Проектните дейности трябва да постигнат следните стратегически цели:  

 Промяна на поведението при производството, промоцията, снабдяването с храни и 

напитки, така че да се купуват местни, шотландски продукти;  

 Разработване на предложения за качество и добавена стойност на производителите 

на храни и напитки, така че да се отговори на нуждите на потребителите, 

търговците на дребно и доставчиците на храни (както публични, така и частни).  

До септември 2014 г. са финансирани над 60 кандидати с около 500 000 британски лири. 

Подкрепени са 13 нови или съживени мрежи за храна, както и 10 нови предприятия. 

По време на игрите на Британската общност през 2014 г е организирано и проведено 

събитието  „Храна от местното село“, по време на което са представени местните 

производители. Подкрепено е и развитието на нови бизнес асоциации за производителите 

на рапично масло (включително приложение за PFN), дестилирани продукти и 

занаятчийско бира. Стартират нови „пътеки за храна“ за морски дарове, шоколад, горски 

плодове и сладолед в Шотландия и са подадени четири нови заявления за статут на 

защитени от ЕС храни. 

Програмата продължава като подкрепя търговията на дребно в Общността, в много от 

най-селските райони на Шотландия и в резултат води до подобряване снабдяването с 

храни в градските райони. Стартирането през 2015 на „Година на храните и напитките“в 

Шотландия също значително подкрепи реализирането на нови дейности. Докато 

участието на местни производители в обществените поръчки се оказва постоянна тема за 

развитие.  

 

Научени уроци 

Целите на първоначалната програма са много широки. Оказва се, че в някои области е по-

успешно да се подкрепят съществуващи, а не да се разработват нови потоци от доставки. 

Финансирането също е затруднено, защото програмата действа в период, когато 

финансиране от ЕЗФРСР. 

Важен урок е и изграждането на способност за адаптация към нуждите на пазара, защото 

търсенето на туристическия пазар стимулира преминаването от традиционната продажба 

във фермата, към по-гъвката предлагане на храна на улицата. Намерено е и ново 

направление за развитие извън регионалните мрежи за хранителни продукти, което 

позволява малки производители да се обединят за създаване на местни продукти с 

добавена стойност, които по-лесно до бъдат рекламирани и доставено на туристическия 

пазар.  

 

Сложи Арагон на масата си, Испания  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/es-put-aragon-on-your-table-gp_web.pdf  

 

Производителите на храни и доставчиците в испанския регион Арагон се възползват  от 

средствата по ПРСР, които са на разположение за насърчаване на местната храна чрез 

къси вериги за доставки. Те въвеждат координирана система от местни и онлайн магазини 

на територия, чиято площ е по-голяма от тази на Нидерландия.  

Всеки се нуждае от храна, а средствата по ПРСР трябва ефективно да гарантират, че 

гражданите на ЕС имат достъп до добър избор на здравословна и качествена храна. 

Предоставянето на местна храна за местните хора е друг важен приоритет на  ПРСР, а в 

държавите-членки са на разположение средства за проекти, които насърчават „късите 

вериги за доставка“ на местни храни. 

Цели 

МИГ-ове от 20 различни територии в испанския Арагон решават да се възползват от 

предимствата за  развитието на селските райони чрез организиране на къси вериги за 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/es-put-aragon-on-your-table-gp_web.pdf
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снабдяване с местни храни. Целите на сътрудничеството на МИГ включват подобряване 

на връзките между потребителите на храни, производителите на храни и преработвателите 

на храни. Така инициаторите очакват да реализират ползи за жителите на селските 

райони, които не би трябвало да пътуват, за да купуват храна, ако последната се 

предоставя на местно ниво. По-малкото връзки във веригата на доставки също могат да 

намалят разходите, което би помогнало местната храна да стане по-достъпна и по-свежа. 

Подходите за директни продажби също са част от проекта, тъй като те са най-късите 

вериги за доставки, което позволява по-силни връзки между потребителите и 

доставчиците на храни.  

Проектът се развива с течение на времето и се прераства в интегрирани, систематични и 

координирани маркетингови дейности, под наименованието „Сложете Арагон на масата 

ви“. Стотици фермери, производители на храни, ресторанти, магазини, местни сдружения 

(включително 20 групи по ЛИДЕР), органи от обществения сектор и доставчици на 

технически услуги участват в инициативите. Заедно те доставят огромна гама от пресни 

плодове, зеленчуци, месо, млечни продукти, масла, подправки, зърнени храни, сладкарски 

изделия, вина и други напитки, както и преработени и консервирани храни в район, по-

голям от Холандия. 

Резултати 

Ключовите резултати са свързани с успехите на проекта за повишаване на осведомеността 

относно наличността, качеството и разнообразието на местната храна на Арагон. Това 

насърчава местните потребители и доставчиците на храна да повишат интереса си към 

закупуване или продажба на местни продукти. 

Програмите за обучение и курсовете по готварство също са финансирани с цел 

насърчаване на търсенето на местна храна от училищата, търговските снабдители и 

домакинствата. Създадена е мрежа от добре използвани арагонски „хранителни 

маршрути“ както за жителите, така и за посетителите. Те се допълват от редица други 

гастрономически продукти и редовни събития, организирани от стратегията за 

управление, ориентирана към клиента. 
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Социалните програми, включително навиците за здравословно хранене, са неразделна 

част от текущия работен план на този проект за развитие на селските райони, който 

представлява добра практика при прилагането на такава сложна къса верига за доставки 

на местни хранителни продукти. 

 

Научени уроци 

Ефективната координация е крайъгълен камък за успеха на проекта, като ръководството 

трябва да отчита многото и различни изисквания на заинтересованите страни. 

Насърчаването на сътрудничеството между различните звена във веригата за доставки 

помага за възможно най-ефективно изпълнение на операциите. Надзорът включва 

осигуряване на адекватни доставки на качествена храна, които да остават достъпни чрез 

местни и онлайн магазини - следователно се прилагат проактивни принципи за 

насърчаване и контролиране на инициативата. 

Също става ясно, че потребителите често обичат да знаят как и къде се произвежда 

тяхната храна - така директното купуване им позволява да задават всякакви въпроси за 

покупките си. Производителите също печелят от такова взаимодействие, тъй като се 

запознават с полезна информация за желанията, интересите и факторите за лоялност на 

клиентите си. 

Поради това късите вериги на предлагане се оказват „печеливши” възможности.  Други 

положителни резултати, свързани с този тип дейности за развитие на селските райони, 

включват по-малко транспортни разходи и замърсяване от превозните средства. 

Ресторантите и туристическите фирми често предпочитат да продават местни храни, 

които могат да бъдат маркирани, за да послужат за привличане на повече туристи в 

кулинарния, културния и семеен туризъм.  

 

 

Уеб сайт на проекта. Партньори, участващи в него 
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Cywain Amaeth, селкото стопанства в Cywain, Уелс 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/uk-w-cywain-development-gp_web.pdf  

 

Първият проект на Cywain Agriculture стартира през август 2008 г. и продължава до април 

2012 г. След положителна оценка през 2011 г. леко модифицирана версия на схемата е 

финансирана от април 2013 г. и трябва да приключи през юни 2015 г. Допълнителното 

финансиране е одобрено през май 2014 г.. 

Подкрепата, предоставена от Cywain, е насочена към преодоляване на установена 

празнина между предходни схеми за подпомагане на селското стопанство и храни, които 

се отглеждат в Уелс. Тези схеми работят със земеделските производители за генериране и 

идентифициране на новаторски идеи за добавяне на стойност към първичната продукция 

на Уелс; но остават без последваща подкрепа, която да помогне на земеделските стопани 

да превърнат тези идеи в жизнеспособни и печеливши предприятия. 

Cywain Agriculture също е разработена, за да насърчава и подпомага сътрудничеството в 

рамките на селскостопанската индустрия. Това е направено чрез подкрепа на 

предприемачи, които виждат потенциал за развитие в успешни съвместни инициативи и 

по този начин допринасят за постигане на визията за Уелс, изложена от правителството в 

„One Wales“ (2007). 

Проектът е достъпен в целия Уелс и се реализира от Menter a Busnes, независима 

компания за икономическо развитие, която оперира в Уелс. Финансирането е осигурено 

чрез мярка 124 (Сътрудничество за разработване на нови продукти, процеси и технологии 

в сектора на селското стопанство и храните и сектора на горското стопанство) чрез 

схемата за ефективност на веригата за доставки, една от схемите от Плана за развитие на 

селските райони на Уелс (RDPW). 

 

Стоки от фермата / Gutes vom Bauernhof , Австрия 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_at_gftm.pdf  

 

Приложението “Стоки от фермата Bauernhof” е опит за подобряване на директния 

маркетинг в селскостопанския сектор в Австрия чрез добавяне на атрактивен фактор. 

Преките мрежови дейности между доставчиците на директни продажби и потребителите 

са много важни и следва да бъдат доразвити и насърчавани. Използвайки електронното 

приложение, потребителите научават къде в околността  е възможно да купят местни 

продукти. 

Идеята на приложението е да се насърчат пътуващите, търговските представители или 

посетителите в района (туристи) към допълнителна дейност, когато те преминават през 

селските райони. Те са насърчавани да пазаруват като използват една от 1600-те операции  

на програмния продукт. Продажбите се предоставят  от около 300 фермерски магазина и 

90 супермаркета със специално място за съхранение на селскостопански продукти. Ферми, 

принадлежащи към организацията „Gutes vom Bauernhof“, предлагат разнообразие от 

качествени селскостопански продукти. 

Целта е да се разработи приложение, което ще има положителен, устойчив ефект върху: 

 Осигуряване на устойчив тласък на местното селско стопанство, особено за 

директен маркетинг в селскостопанския сектор. 

 Осигуряване на работни места в селското стопанство. 

 Повишаване на осведомеността за потреблението на местни хранителни продукти. 

 Запознаване на потребителите с факта, че съществуват много начини за закупуване 

на селскостопански продукти, било то директно във фермата, в магазините на 

фермата или от супермаркет със специално място за рафтове за селскостопански 

продукти. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/uk-w-cywain-development-gp_web.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_at_gftm.pdf
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 Създаване на положителни ефекти за околната среда, климата и енергията чрез 

повишаване на осведомеността за местните хранителни продукти в потребителите, 

така че те все повече да пазаруват в местния бизнес и придават все по-голямо 

значение на закупуването на хранителни продукти, които се произвеждат на местно 

ниво. 

 Запазване на качеството и свежестта на храните, като се поддържат транспортните 

маршрути от фермата до потребителя, много кратки. 

 Ефекти, свързани с енергията и опазването на околната среда с оглед спестяване на 

CO2 и гориво, тъй като пътуващите, търговските представители и дневните 

превозвачи използват двойно пътуванията си с кола. Те могат да използват 

допълнително своите придвижвания в селските райони, за да пазаруват за 

специалитети, спестявайки време и километри. 

Поставена е цел от 10 000 потребители на приложения „Gutes vom Bauernhof“, които 

трябва да бъдат достигнати до края на 2013 г. 

 

„Продажба от двора“, Словакия 

 Подход към предизвикателствата на директен маркетинг -  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_slk_dm.pdf  

Националната мрежа за развитие на селските райони (NRDN) се фокусира върху въпроса 

за директен маркетинг въз основа на констатациите си, че словашките земеделски стопани 

нямат никакви или много малко познания за това как да приложат идеята за директен 

маркетинг на практика, като спазват всички законови изисквания в Словакия. Освен 

предоставянето на информация, семинарите са използвани като своеобразно 

промоционално събитие, предназначено да мотивира фермерите да се заемат с идеята за 

директен маркетинг. Тези комуникационни средства допринасят и за подобряване на 

взаимното сътрудничество за обмен на опит и създаване на контакти между земеделските 

производители както на регионално, така и на национално ниво.  

 

 

Уеб сайт на проекта. Карта на стопаните, участващи в него 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_web_template_slk_dm.pdf
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Регион Hageland онлайн  

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/hageland-online_en  

Селските предприемачи се страхуват от нарастващата конкуренция на интернет 

продажбите. От друга страна новите жители и младите поколения в селските райони 

купуват все повече и повече онлайн. Селските предприемачи и местните магазини, които 

не са на онлайн платформи, губят контакт с важна част от местните си клиенти и пазарни 

перспективи. 

С помощта на ЕЗФРСР е разработена онлайн търсачка, която комбинира местни новини 

(информационен център) и информация за местните предприемачи (Търговски център). 

Платформата е свързана и с местен вестник и местното издание на националните 

вестници. Онлайн платформата организира награди за най-добрите местни предприемачи 

в интернет. Проектът подкрепи и онлайн академията на Hageland, която е обучителен 

център за обучение на собственици на местни магазини и бизнеси за това как да използват 

интернет (социални медии, интернет магазини, интернет маркетинг, маркетинг на 

съдържание ...). Реализирани са и събития за широката публика, кампания във Facebook и 

др. 

 
 

 

Иновативни бизнес възможности от магарешко мляко, Италия   

Членовете на кооперация в Тоскана работят съвместно с местен университет, за да 

проучат възможността за производство на сирене, кисело мляко и евентуално 

козметика от магарешко мляко. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_it_donkey_milk_web.pdf  

Резюме 

Членовете на кооперацията „Екстраваганти“, работещи в Тоскана, участват главно в 

туристически дейности в района и управляват планински хижи и къмпинги. Обаче през 

2011 г. те решават да разширят дейността си чрез реконструкция и преструктуриране на 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/hageland-online_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_it_donkey_milk_web.pdf
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стара ферма и стартиране на бизнес за отглеждане на магарета, комбиниран с 

производството на магарешко мляко. 

Този продукт има кратък жизнен цикъл и бързото му разваляне поражда проблем с 

хранителните отпадъци. Намирането на решение би могло да представлява възможност за 

допълнително разнообразяване в производството на иновативни хранителни продукти, 

евентуално подходящи за определени категории потребители. След като вече са 

сътрудничили в миналото с Университета в Пиза в други проекти, свързани главно с 

околната среда и опазването на биологичното разнообразие, членовете на кооперацията 

„Екстраваганти“ решават да проучат възможността за производство на сирене, кисело 

мляко и евентуално козметика от магарешко мляко.  

 

Резултати 

Сиренето, произведено с комбинация от козе и магарешко мляко, има дискретен успех на 

пазара. То се продава в местни магазини, ресторанти и агро-турове и представлява за 

кооперацията важен източник на доходи. 

Що се отнася до киселото мляко, производството му поставя няколко въпроса.  Според 

резултатите от фазата на тестване на продуктите се установява, че един вид производство 

на кисело мляко е високо ценено от клиентите, но това производство е твърде скъпо и в 

резултат пазарната цена би направила продукта неконкурентоспособен.  

Като цяло изпълнението на проекта има положителен ефект за кооперацията. 

Производството на сирене осигурява допълнителен източник на доходи и довежда до 

увеличаване на броя на посетителите, в резултат на дейностите по разпространение и 

маркетинг, свързани с проекта. 
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Представянето на добрите практики пред възможно най- широка аудитория е от голямо 

значение при проектното планиране и изпълнение както и за постигането на целите на 

Стратегията. Ефективното комуникиране на положителните идеи сред целевите групи в 

общността на МИГ Исперих може значително да спомогне за мотивирането на местни 

активни личности, които да действат като неформални лидери на общността. Не случайно 

в научната литература се изтъква, че добрата комуникационна функция е предпоставка за 

създаване на основа за разбирателство между социалните субекти, между организациите и 

техните публики, между представителите на различни социални групи и отделните 

индивиди. Поради тази причина, по-долу е представен подробен комуникационен план 

(препоръки) към МИГ Исперих. Така се гарантира, че ще се осигури координирано, 

рационално и ефективно използване на всички дейности и възможни канали за ясно 

представяне и висока степен на осъзнаване възможностите за приложение на добрите 

практики.  

 

5.1 Комуникационен план 

Цели на комуникационния план 

1. Подкрепа за изпълнение на целите и приоритетите на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на Местна инициативна група Исперих чрез 

популяризиране на пилотни проектни идеи, намерили приложение сред други 

селски общности.  

2. Формиране на положителна нагласа, насърчаване включването на различни 

социални групи и активизиране на местната общност за разработване и изпълнение 

на иновативни проекти, отговарящи на изискванията на Стратегията и 

задоволяващи местни потребности.  

3. Подкрепа за изграждане на партньорска мрежа между МИГ Исперих, институции и 

организации на местно, областно и национално ниво и за изпълнение на принципа 

на Партньорството при реализиране на проекти.  

 

Комуникационни аудитории  

Въз основа на дефинираните по-горе цели на Комуникационния план, комуникационната 

аудитория може да бъде разгледана като съставена от две нива:  

- микро ниво (междуличностна) или комуникация с отделни групи физически 

лица за оказване на въздействие върху участниците – първа целева група  

- макро ниво (масова, или между структури от хора) – социални мрежи, 

организации, компании, институции – втора целева група  

 

Съдържанието на разработката и дефинираните групи от положителни практики ясно 

показват, че комуникациите с първата целева група имат за основна задача не само да 

представят възможни проектни идеи, но и да въздействат и мотивират аудиторията, 

съставена от отделни физически лица. В този смисъл комуникационните средства, които 

ще бъдат използвани трябва да са специфично-подбрани за тази група и да осигуряват 

включването на различни социални слоеве от общността. В допълнение те трябва да 

формират положителна нагласа сред аудиторията и да дават възможност за получаване на 

обратна връзка от нея. С други думи важно е не само участието на представители на 

общността в планираните събития, но и получаване на информация до каква степен 

5. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 
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съответните комуникационни средства са въздействали върху тяхната мотивация за 

включване в проектни дейности. За да бъдат напълно постигнати целите на 

комуникационния план, е необходимо и да се проучи дали неформалните или формалните 

лидери в общността имат достатъчен капацитет (човешки и финансов) за изпълнение на на 

иновативни проекти, отговарящи на изискванията на Стратегията и задоволяващи местни 

потребности. 

 

Комуникацията с втората целева група (организации, компании, институции) има за 

основна задача да спечели тяхната подкрепа за изграждане на партньорска мрежа.  

Прегледът на представените положителни практики дава ясна представа за 

необходимостта от прилагане на принципа на Партньорството между МИГ Исперих, 

институции и организации на местно, областно и национално ниво при реализиране на 

проекти. В този смисъл комуникационните средства, които ще бъдат използвани трябва да 

са насочени към спечелване на институционална подкрепа, която да осигури мащабност 

на проектните дейности и устойчивост на резултатите.  

 

 

5.2 Комуникационни средства за анимиране на територията  

Първа целева група  

Практиката показва, че за общността в Исперих може би най-въздействащото 

комуникационно средство е организирането на събития като: форуми, информационни 

дни, конференции, и др., както и неформални такива като кръгли маси, обсъждания и 

партньорски срещи на място.  

 

Ето защо за изпълнение на настоящия комуникационен план в дългосрочен план се 

препоръчва да се организира кампания от подобни мероприятия, за които екипът на МИГ 

Исперих има вече натрупан опит.  Въображението и бюджетът са единствените елементи 

ограничаващи избора.   

 

Иновативен елемент при подготовката на събитията е изпращането по електронна поща на 

запитвания за допълнителна информация към екипите, реализирали представените 

положителни практики. Може да се използва интернет адреса към всеки проект, описан в 

настоящата разработка.  Комуникацията по електронна поща има неформален характер и е 

по-директна, което позволява да се реагира бързо и навреме. Препоръчително е след като 

МИГ Исперих установи контакт с организациите-изпълнители да получи специализирана 

информация (визуална и текстова), касаеща например “научените уроци” по време на 

изпълнение на проектите или възможностите за сътрудничество, обмяна на опит и др.  

Подобни предварителни контакти до голяма степен ще допринесат за повишаване на 

капацитета и мотивираността на екипа на  МИГ Исперих за прилагане на иновативните 

идеи на практика.  

 

В краткосрочен план се препоръчва да се организира поне едно събитие в град Исперих, 

което да е съчетание между изложба на проектни идеи, представени на плакати (както е 

описано в частта комуникационни материали) и информационна среща за широката 

общественост. Важно е по време на това мероприятие с предлагано работно заглавие  “На 

лов за проектни идеи” да се получи обратна връзка от аудиторията относно степента на 

въздействие върху личностната мотивация за включване в проектни дейности, проектната 

готовност и капацитет. Подобно проучване може да бъде както количествено, реализирано 

чрез въпросници за обратна информация, попълнени от възможно по-голям брой 

участници, така и количествено – чрез интервюта с определени лица.    
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Също в краткосрочен план се препоръчва да се работи със специални доброволци за 

достигане до ромската аудитория, както и да се проведат специализирани 

информационни срещи по населени места в територията, където живеят представители на 

маргинализирани общности.  

 

За достигане до младите хора в училищна възраст се препоръчва да се работи с учители-

доброволци, които вече реализират инициативи, свързани с местното културно-

историческо наследство, опазване на околната среда или активизиране на ученическия 

парламент. Възможно е чрез сътрудничество с училищните ръководства, да бъдат 

организирани специализирани информационни срещи с училищната общност като се 

използват традиционни училищни тържества и събирания 

 

Втора целева група  

Основната задача на комуникацията с местни и регионални организации, компании, 

институции, съставящи втората целева група, е да се осигури тяхната подкрепа и да се 

изгради партньорска мрежа за изпълнение на проектни идеи. Тази необходимост се 

засилва и пред вид на предстоящите местни избори през есента на 2019. Ето защо  МИГ 

Исперих трябва да заздрави партньорството си с новоизбрания състав на местната власт ( 

Кмет на Община и общински съветници) и като се облегне на принципа на 

Партньорството да спечели институционална подкрепа от нови организации. Необходимо 

е да се търси подкрепата и на областната администрация в Разград, както и на други 

съседни Местни инициативни групи. Така ще може да се осигури мащабност на 

проектните дейности, ефективност на изпълнение и устойчивост на резултатите.  

В краткосрочен план се препоръчва да се организират поредица от първоначални 

неформални срещи с потенциални партньори, по време на които да бъдат представени 

реализираните проекти на ниво ЕС от Група 4 и да бъдат предоставени информационни 

материали. На следващ етап може да се организира официална дискусионна среща, тип 

“кръгла маса”, на която да бъдат дискутирани приложимите положителни практики, да 

се бъдат определени приоритети за работа и да бъде приета и институционализирана (чрез 

подписване на Партньорско споразумение) формата на партньорството.   

 

5.3 Обучения за местни лидери 

Обученията като форма на комуникация са насочени към точно определена аудитория и 

изпълняват специфични комуникационни цели. Ето защо се препоръчва те да бъдат 

проведени след реализирани едно или повече информационни събития във формат “На 

лов за проектни идеи” (както е описано по-горе). По време на тези дейности ще бъде 

получена обратна връзка от участниците чрез въпросници за събиране на количествена 

информация и персонални интервюта за качествена такава. След направен анализ ще е 

възможно да се оцени готовността на различните желаещи да разработят и реализират 

проекти, личностната мотивация за включване в проектни дейности, проектната готовност 

и капацитет с които да кандидатстват за финансиране към Стратегията на МИГ Исперих. 

Направените изводи ще покажат как трябва да се структурира поне едно специализирано 

обучение за подобряване на проектния капацитет на формални и неформални лидери 

на общността.  

Също е препоръчително да се работи за създаване на платформа (обединение от 

експерти) и осигуряване на специализирана консултантска група от местни лица и 

външни експерти във важни сектори за общността в Исперих, например туризъм, 

изграждане на къса хранителна верига, социално включване и др. Представителите на това 
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обединение периодично да се събират по покана на МИГ и да обсъждат състоянието на 

съответния бранш в общината, в региона и на национално ниво, да представят текуща и 

актуална информация, да представят практики и иновации, които могат да се приложат. 

5.4 Печатни и дигитални издания  

Печатни материали  
Под печатни материали се има предвид: бланки, бюлетини, каталози, брошури, листовки, 

табели, плакати, стикери; документи за конференции, семинари и обучения; покани, 

програми, материали за обозначаване на щандове за изложби и фестивали.  

Препоръчва се в краткосрочен план да се изработят плакати във формат А3, на които да 

се визуализират подбрани положителни практики според разделението по групи. Добре е 

да се използва форматът “бърз плакат”, т. е да се разработят тематични серии, които могат 

да бъдат отпечатвани за реклама на предстоящо събитие.  

В допълнение се препоръчва да се отпечатат брошури А4, двустранно и цветно, които да 

служат като приложение към плакатите и да “разказват” за съответните проекти с повече 

подробности.  Този подход дава възможност да се прецизират посланията, така че 

печатните материали да са пригодени към целевите публики, за които са предназначени, 

например: младежи, възрастни хора, роми и др.  

 

Дигитални материали  
Наложително е представянето на цялостната разработка на уеб страницата на МИГ 

Исперих, като дигиталните публикации могат да бъдат визуално сходни с печатните 

материали. Освен това текстовете е добре да са прости, кратки и достъпни, да са 

придружени с фото материали, както и с линкове към източниците на информация.   

 

Социални мрежи и медии  

Социалните мрежи и медии (Facebook, Twitter, Instagram и YouTube), са безплатни и лесни 

за използване инструменти, които дават възможност да се комуникира директно с 

целевите публики, да се споделят снимки, видеа и актуализации за проекта. Препоръчва се 

този вид комуникационни средства да се използва за анонсиране на събития, за споделяне 

на въздействащи моменти от събитията, както и публикуване на кратки материали.    
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1. Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група 

Исперих, 2016, допълнена 2018  

2. Общински план за развитие на Община Исперих 2014-2020 

3. Доклад за резултатите от   проведеното проучване на потребностите на местните 

общности на територията на МИГ Исперих и предложения за мерки в насоките за 

кандидатстване по    мярка ОП РЧР 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих. 

4. Материали от тематичния форум: "Стратегията на МИГ Исперих с фокус към младите 

хора от територията. Възможности за реализация и развитие, обмен на идеи и добри 

практики" 

5. https://enrd.ec.europa.eu, European Network for Rural Development (ENRD); 

6. http://www.forum-synergies.eu/, European network of experiences in sustainable development 
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