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Подход ЛИДЕР 

Политиката за развитие на селските райони е част от Общата 
селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. Тя поощрява устойчивото 
развитие в селските райони на Европа и е насочена към решаване 
на икономически, социални и екологични проблеми в различните 
територии. Повече от половината от населението на ЕС живее в 
селски райони, които обхващат 90% от територията на ЕС.  

Смисълът на ЛИДЕР подхода е да насърчава местните общности в 
селските райони, да търсят нови начини да (о)станат 
конкурентноспособни, да използват максимално своите ресурси и 
да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени като: 
застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги, 
липса на услуги и възможности за трудова заетост. 

 



Подход ЛИДЕР 

 Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014–
2020г. се нарича “Водено от общностите местно развитие” 
(ВОМР).  

 То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за 
воденото от общностите местно развитие, основани на 
характеристиките на района и разработени въз основа на 
местните потребности, потенциал и включващи иновативни 
характеристики. 

 Съгласно приоритетна област 6 (б) от Регламент 1305 основната 
цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските 
райони.  



Подход ВОМР и Подмярка 19.2  

Прилагането на подхода ВОМР се извършва чрез интегрирани и 
многосекторни стратегии за ВОМР, основани на характеристиките на 
конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и 
потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и 
местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и 
деинституционализация. 

Подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие" получава подкрепа от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014 - 
2020 г. и може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез: 



Подход ВОМР и Подмярка 19.2  

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

2. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014 - 
2020 г. (ОПРЧР); 

3. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 
2014 - 2020 г. (ОПИК); 

4. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за 
периода 2014 - 2020 г. (ОПНОИР); 

Местните инициативни групи подписват споразумение за финансиране на 
СВОМР по правилта на Подмярка 19.2 от ПРСР 2014 -2020 г. 

 



Нормативна база ЛИДЕР 

НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" 
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

• Урежда условията и редът за прилагане на подмярка 19.2; 

• Подмярката се прилага на ниво община или обединение на съседни общини 
и/или съседни населени места - част от община/и. За следващ период остава 
изискването за не по-малко от 10 000 жители на територията на МИГ 

• финансовия план на една стратегия за ВОМР, финансирана изцяло от ЕЗФРСР 
от ПРСР 2014 - 2020 г., е в размер до левовата равностойност на: 

 

 



Нормативна база ЛИДЕР 

 а) 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща територия с население от 10 000 до 15 
000 жители (включително); 

 б) 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща територия с население над 15 000 
жители 

След единадесето изменениe на Програмата за развитие на селските райони 
2014 – 2020г (ПРСР) за преходния период 2021 – 2022 г. за всеки МИГ по 
подмярка 19.2, финансиран от ЕЗФРСР,  е предвиден допълнителен размер на 
финансовата подкрепа до 799 000 лева и за дейности по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ – допълнителен 
размер на финансовата подкрепа до 114 000 лева.  



Нормативна база ЛИДЕР 

• Наредба 22 регламентира изисквания към Местна инициативна група, 
член на колективния й управителен орган и представляващ по закон и 
пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, 
включително и когато член е юридическо лице; 

• Включително : Членовете на колективния управителен орган и 
представляващите членовете на колективния управителен орган на МИГ, 
когато същите са юридически лица, както и членовете на контролния орган 
не могат да са свързани лица помежду си по смисъла на § 1 от 
допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

• Наредба 22 регламентира изисквания и към екипа на МИГ; 



Нормативна база ЛИДЕР 

Наредба 22 регламентира изисквания към : 

• Мерките и Стратегиите; 

• Получатели, дейности и разходи, за които се предоставя финансова помощ 
по стратегиите за ВОМР; 

• Реда за предоставянена финансова помощ по подмярка 19.2 и техния 
подбор; 

• Договора (споразумението)  за изпълнение на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие; 

• Процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

 



Нормативна база ЛИДЕР 

Наредба 22 регламентира изисквания към : 

*Процедура за разглеждане на проектни предложения за финансиране от 
СВОМР от самата МИГ ; 

• Сключване на договор за предоставяне на финансова помощ ; 

• Задължения на страните по договора във връзка с изпълнението на 
стратегията за ВОМР 

• Общи условия за осъществяване на дейностите по проектите към стратегия 
за ВОМР 

• Условия и ред за изплащане на финансова помощ от ЕЗФРСР за 
осъществяване на проектите от стратегията за ВОМР; 

 



Нормативна база ЛИДЕР 

Съгласно Наредба 22 се изпълняват изисквания към информираност и 
публичност – препратка към Единен наръчник за информираност и 
публичност; 

В допълнителни разпоредби са налични дефиниции и определения за 
използваните в Наредбата термини; 

Към Наредба 22 са налични приложения: 

• декларации от членовете на КУО, екип, кандидати и бенефициенти; 

• Критерии за подбор на стратегии на МИГ ; 

• Списъци на документи при подаване на проектно предложение. 

 

 



    

 

 

Благодаря за вниманието! 

Въпроси? 
 

 


