
 

 
 

 

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/ 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ: 

ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна 
Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското стопанство чрез прилагането на ОСП 

в българо-румънския трансграничен регион  

Договор № AGRI-2016-0198 

 

МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ  -  

ИНСТРУМЕНТ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

В България понятието Местна инициативна група, или накратко МИГ, се прояви с прилагането на Програмата за 

развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР). Бяха създадени 35 МИГ-а, които действаха на територията на 57 

общини в селски райони. По своята същност това са неправителствени организации, в които членуват общини, 

граждани и бизнес. Всяка местна инициативна група изпълнява Стратегия за местно развитие и разполага с фонд, 

който в миналия програмен период беше между 1 и 1,5 млн. евро. Фондът се разходва за реализиране на проекти, 

представени от трите сектора по съответните мерки, включени в стратегията. По този начин местните общности сами 

решават проблеми на територията, на която действа МИГ.  За периода 2011-2014 г. бяха финансирани 490 проекта на 

обща стойност над 32 млн. лева.  

Местните инициативни групи са част от инструментариума на Общата селскостопанска политика, и в частност на 

политиката за развитие на селските райони. Ключова дума, характеризираща подхода, който води до създаването на 

МИГ, е ЛИДЕР. Това е абревиатура, идваща от френското Liaison entre actions de développement rural и означава 

„Връзки между дейностите за развитие на селските райони“.  Прилагането на този подход мобилизира местните 

общности да търсят решения за справяне с проблемите и подпомага развитието на селските територии.   

ЛИДЕР датира от 1991 г.,  когато в Европейския съюз са създадени първите 217 местни инициативни групи, 

управлявали 1,2 млд. евро. Резултатите са повече от добри, политиката към селските райони, реализирана чрез 

подхода ЛИДЕР, е успешна, и нейното проявление в следващите години непрекъснато нараства. В края на 2013 г. в 

Европейския съюз действат 2402 МИГ, които управляват публични средства в размер на 9,2 млд. евро. За периода 

2014-2020 г. препоръката, направена от европейските институции, е 5 % от средствата на ПРСР да се насочат към 

местните инициативни групи.  

В изпълнение на тази препоръка нашата ПРСР е заложила създаването на 60 МИГ. На 02.11.2016 г. бяха връчени 

договори на първите одобрени за финансиране 40 местни инициативни групи на обща стойност 78 млн. лева.  През 

2017 г. ще бъде обявен прием по мерките на стратегиите на МИГ. Те кореспондират до голяма степен с тези на ПРСР, 

но предимство на кандидатстването към МИГ е, че конкуренцията е по-малка, тъй като с проект могат да 

кандидатстват само структури, които са със седалище на съответната територия, на която действа МИГ. Освен това, с 

приоритет са малките стопанства, младите хора,  животновъдите, земеделските производители, които се занимават с 

био-производство, зеленчукопроизводство, овощарство, отглеждат етерично-маслени култури, внедряват иновации. 

Подкрепата, която ще получат, може да достигне 70 % от общия размер на проекта.  

В трансграничния район България - Румъния от 2016 г. до 2022 г. ще се изпълняват 12 стратегии на водено от 

общностите местно развитие в български общини, попадащи в обхвата на селските райони (одобрените към момента 

са СВОМР на МИГ Тервел-Крушари, Белене-Никопол, Исперих, Завет-Кубрат, Нови пазар-Каспичан, Девня-Аксаково, 

Аврен-Белослав, Попово, Троян-Априлци-Угърчин, Берковица-Годеч, Лясковец-Стражица, Тетевен). Това е още една 

възможност по линия на сътрудничеството между местните инициативни групи от двете страни на границата да 

укрепват икономическите връзки и да се търсят нови възможности за партньорства и развитие.  

Статията е разработена в рамките на проект “ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна”  - Оптимизиране на 

екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското стопанство чрез прилагането на ОСП в 
българо-румънския трансграничен регион, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия в 

рамките на Договор № AGRI 2016-0198. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИФОРМАЦИЯ: 

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/ 

тел.: +359 58 655 626, факс: + 359 58 605 760 

е-mail: dabs_bg@yahoo.com, agroinfo.project@gmail.com 

 

Интернет страница на кампанията: http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на автора и 

Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията. 

Действие, 

съфинансирано от 

Европейската комисия 
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