
 

Списък на проектните предложения, получили финансиране по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 

местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ 

№ Наименование 
на 

бенефициента 

Наименование на 
проекта 

Резюме на проекта Дата на 
стартиране 
на проекта 

Дата на 
приключване 
на проекта 

Обхваната 
територия 

Размер на 
одобрена
та БФП 
(лева) 

1. 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група - Разлог" 

„Транснационално 
сътрудничество за 

Екологично 
отговорни местни 

общности  в 
селските райони - 

подготвителна 
фаза“ 

Проектът е за подготовка и разработване на проектно 
предложение "Транснационално сътрудничество за 
Екологично отговорни местни общности в селските райони", с 
тематична насоченост екология, околна среда и устойчиво 
развитие. 
Подготвителните дейности са свързани с изследване на 
взаимодействието между развитието на икономическите 
дейности, в т.ч. туристическата индустрия, от една страна и 
опазването на околната среда и природните ресурси, от друга; 
проучване за актуалните екологични проблеми; разработване 
на проектно предложение и придобиване на знания и 
капацитет за изпълнение на бъдещия проект. 
Идеята за проекта е предложена от МИГ-Разлог и подкрепена с 
писма за заявяване на интерес от 4 потенциални партньори - 
МИГ СПЛАВ от Чехия, МИГ Кантри от Финландия, МИГ-Пей дьо 
Бокаж от Франция и МИГ Поморие от България. 
При подготовката на бъдещия проект ще се идентифицират 
подходящи и приложими мерки и действия, които да бъдат 
изпълнени в партньорство. 
Проектът се основава на това, че МИГ имат потенциал и 
възможности да работят за повишаване на екологичната 
отговорност на местните общности като предложат нови 
подходи и адаптират добри практики за опазване на 
природата, по-ефективно управление на отпадъците, 

26.02.2019 г. 26.09.2019 г. Община Разлог 35 549,29 



рециклирането на отпадъци, подобряване на ресурсната и 
енергийната ефективност. В резултат на проекта ще се повиши 
конкурентоспособността на предприятията, ще бъдат 
постигнати обществени нагласи за „зелена икономика”, био и 
еко производства, екологично отговорен туризъм и 
екологосъобразни икономически дейности. Подобряването на 
околната среда влияе пряко върху здравето на хората, а оттам 
и на качеството на живот. Темата е обединяваща за много 
селски райони на Европа. 

2. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Балчик – 

Генерал Тошево“ 

"Иновативни 
заедно за 

устойчив селски 
туризъм" 

Територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево не успява в 
достатъчна степен да използва своите ендогенни ресурси за 
социално-икономическото си развитие. Освен това, целевата 
територия не успява в достатъчна степен да се възползва от 
благоприятното си географско положение спрямо големи 
урбанизирани центрове – близостта до областните градове 
Добрич и Варна и курортите от черноморското крайбрежие. 
Целта на бъдещия проект за транснационално сътрудничество 
е: Развитие на интегриран селски туризъм на територията на 
МИГ Балчик – Генерал Тошево. 

25.02.2019 г. 25.09.2019 г. 

Община 
Балчик и 
Община 
Генерал 
Тошево 

48 713,20 

3. 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група Завет – 

Кубрат" 

„Нови 
възможности за 

биологично 
земеделие - 

местни 
селскостопански 

продукти с 
добавена 
стойност“ 

В рамките на проекта ще бъде направено проучване за 
установяване потенциала на територията на МИГ Завет - 
Кубрат за развитие на биоземеделски дейности, интереса и 
свързаните с тях проблеми от срана на местните 
производители. Изпълнението на проекта ще допринесе за 
извличане на информация за най-успешни, добри и устойчиви 
практики в областта на биоземеделието в Евопейския съюз. 
Това ще бъде постигнато посредством обмяна на опит с 
държави с установени традиции и доказани резултати в тази 
област (Италия и Испания). Подписаното споразумение за 
партньорство и разработен съвместен проект ще гарантират 
бъдещи действия в областта на биоземеделието и 
утвърждаването му като производство с нарастващо значение 
и добавена стойност. 

19.02.2019 г. 19.09.2019 г. 
Община Завет 

и Община 
Кубрат 

43 703,53 

4. 
Сдружение 

"Местна 
инициативна 

„Подготвителен 
проект за 

транснационално 

Целта на проекта за подготвителни дейности е подготовка и 
разработване на проект за транснационално сътрудничество, 
който да създаде и развие съвместен продукт и/или събития за 

20.02.2019 г. 20.09.2019 г. 
Община 

Сандански 
41 667,60 



група Сандански 
– МИГ 

Сандански" 

сътрудничество за 
промотиране на 

местните 
идентичности, 

продукти и 
забележителности

“ 

промотиране на местната идентичност, продукти и 
забележителности сред участващите партньори – МИГ от ЕС, на 
международно ниво. 
В подготвителния проект са заложени дейности, насочени към 
проучване и идентифициране, които да подпомогнат 
осъществяването на контакт с партньора, постигане на 
съгласие за партньорство и подписването на споразумение за 
партньорство при изпълнение на проект за съвместни 
дейности. В процеса на осъществяване на подготвителния 
проект ще бъдат осъществявани дейности по прогнозиране, 
планиране и координиране на изпълнението. Планирано е 
изготвянето на предварителни проучвания и провеждане на 
консултации, свързани с разработването на проект за 
транснационално сътрудничество, съобразен с идеите и 
вижданията на потенциалните партньори – МИГ "Сандански" и 
GAL TRIGNO-CASTELLELCHE (МИГ ТРИНЬО КАСТЕЛЛЕЛЧЕ), 
Регион Молизе, Италия, за възможно най-ефективно и 
подходящо представяне на местната идентичност, вина, 
продукти, културни и природни забележителности. 

5. 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група Белене - 

Никопол" 

„Подготвителен 
проект за 

транснационално 
сътрудничество в 

сферата на 
маркетинга на 

местната 
идентичност и 
реализация на 

устойчив туризъм“ 

Съвкупност от дейности за подготовка и разработване на 
проект за транснационално сътрудничество, който да създаде 
и развие териториалния маркетинг на местната идентичност 
на МИГ "Белене - Никопол"с партньор/и – МИГ от ЕС, на 
международно равнище. В подготвителния проект са 
заложени дейности, насочени към проучване и 
идентифициране, които да спомогнат за осъществяване на 
контакт с партньор, постигане на съгласие за бъдещ проект и 
подписване на споразумение за партньорство. В процеса на 
осъществяване на подготвителния проект ще бъде създадено 
неинституционално звено за планиране и изпълнение на 
дейностите по проекта. Ще бъдат проведени заседания и 
мероприятия на координационното звено за планиране и 
контрол на дейностите по проекта. Ще бъдат изготвени 
предварителни проучвания и консултации, свързани с 
разработването на проект за сътрудничество. Проектът е 
насочен към осъществяване на дейности за създаване на 
проект за транснационално сътрудничество в сферата на 

27.02.2019 г. 27.09.2019 г. 

Община 
Белене и 
Община 
Никопол 

42 652,84 



маркетинга на местната идентичност и реализиране на 
възможности за презентиране и развитие на туризъм въз 
основа на местните дадености на Сдружение "МИГ Белене - 
Никопол". 

6. 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група Дряново-

Трявна – в 
сърцето на 
Балкана" 

„Подготвителен 
проект за 

транснационално 
сътрудничество за 
устойчиво местно 

развитие и 
европейска 

идентичност“ 

Целта на подготвителния проект е подготовка и разработване 
на проект за транснационално сътрудничество, чрез който да 
се реализират съвместни дейности и/или да се създадат 
съвместни продукти, допринасящи за устойчиво местно 
развитие и европейска идентичност на участващите територии 
и МИГ от Европейския съюз. 
В подготвителния проект са заложени дейности, насочени към 
осъществяването на комуникация и срещи с потенциалния/те 
партньор/и, изграждане на партньорски отношения, 
подготовка и разработване на бъдещ проект за сътрудничество 
и постигане на споразумение за партньорство за неговото 
изпълнение. 
В процеса на изпълнение на подготвителния проект ще бъдат 
осъществявани дейности по организиране и координиране. 
Планирани са изготвянето на предварителни проучвания и 
провеждане на консултации по бъдещия проект за 
сътрудничество, дейности за информираност и публичност. 
Цялостният комплекс от планирани взаимосвързани дейности 
на подготвителния проект е насочен към разработването на 
проект за транснационално сътрудничество, съответстващ на 
потребностите и целите на потенциалните партньори – 
"Местна инициативна група Дряново-Трявна – в сърцето на 
Балкана" и МИГ АЛТО МОЛИЗЕ, регион Молизе, МИГ Фиор 
Д’Оливи и МИГ Мурджия Пю от регион Пулия, Италия, за 
устойчиво местно развитие и европейска идентичност чрез 
използване на подходящи транснационални съвместни 
продукти и инструменти. 

22.04.2019 г. 22.11.2019 г. 
Община 

Дряново и 
Община Трявна 

42 611,64 

7. 

Местна 
инициативна 

група "Сливница 
- Драгоман" 

„Използване на 
потенциала на 
територията на 
МИГ Сливница - 

Драгоман и 

Проектното предложение предвижда: 1. Информиране на 
местната общност с целите на проекта и целите на подмярка 
19.3 чрез публикации в регионален вестник, сайта на МИГ, 
издаване на информационни материали, изготвяне и 
монтиране на табели и провеждане на конференция. 2. 

25.02.2019 г. 25.09.2019 г. 

Община 
Сливница и 

Община 
Драгоман 

48 875,00 



идентифициране 
на партньорски 

МИГ от Италия за 
съвместно участие 
в проект, насочен 
към съхранение 
на духовния и 

културния живот 
на населението на 

територията на 
МИГ“ 

Посещение на италиански Местни инициативни групи за 
намиране на партньор, обмяна на опит и разработване на 
проект по транснационално сътрудничество. 3. Подписано 
споразумение за партньорство и разработен проект за 
кандидатстване по транснационално сътрудничество. 

8. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група – Попово“ 

„Подготвителен 
проект за 

транснационално 
сътрудничество за 

иновативно и 
устойчиво 

оползотворяване 
на местните 

ресурси и 
възможности за 

развитие на 
туризъм“ 

Съвкупност от дейности за подготовка и разработване на 
проект за транснационално сътрудничество, който да създаде 
и развие териториалния маркетинг на местната идентичност 
на МИГ "Попово"с партньор/и – МИГ от ЕС, на международно 
равнище. В подготвителния проект са заложени дейности, 
насочени към проучване и идентифициране, които да 
спомогнат за осъществяване на контакт с партньора, постигане 
на съгласие за бъдещ проект и подписване на споразумение за 
партньорство. В процеса на осъществяване на подготвителния 
проект ще бъде създадено неинституционално звено за 
планиране и изпълнение на дейностите по проекта. Ще бъдат 
проведени заседания и мероприятия на координационното 
звено за планиране и контрол на дейностите по проекта. Ще 
бъдат изготвени предварителни проучвания и консултации, 
свързани с разработването на проект за сътрудничество. 
Проектът е насочен към осъществяване на дейности за 
създаване на проект за транснационално сътрудничество за 
иновативно и устойчиво оползотворяване на местните ресурси 
и възможности за развитие на туризъм на Сдружение „Местна 
инициативна група – Попово“. 

27.02.2019 г. 27.09.2019 г. 
Община 
Попово 

40 315,60 

9. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Долни 

чифлик и Бяла“ 

„Проект за 
подготвителни 

дейности КОМПАС 
- Капацитет за 
създаване на 

Целта на настоящия проект за подготвителни дейности е 
подготовка и разработване на проект за транснационално 
сътрудничество, който да създаде и развие съвместен продукт 
и/или услуга, както и дейности за промотиране на местната 
идентичност, продукти и забележителности сред участващите 

09.07.2019 г. 09.01.2020 г. 
Община Долни 

чифлик и 
Община Бяла 

46 562,00 



европейска 
местна 

идентичност и 
подкрепа за 

промотиране на 
общността в МИГ 
Долни чифлик и 

Бяла“ 

партньори – МИГ от ЕС, на международно ниво. Целта на 
проекта е да бъдат идентифицирани общите за участващите 
потенциални партньори социално-икономически и културно-
исторически дадености на териториите им и да бъде изготвен 
проект за сътрудничество, който да спомогне за повишаване 
на културния и икономическия обмен, трансфера на ноу-хау и 
добри практики, както и да подпомогне създаването на 
общоевропейски ценности. 
В подготвителния проект са заложени дейности, насочени към 
проучване и идентифициране, които да подпомогнат 
осъществяването на контакт с партньора, постигане на 
съгласие за партньорство и подписването на споразумение за 
партньорство при изпълнение на проект за съвместни 
дейности. В процеса на осъществяване на подготвителния 
проект ще бъдат извършени дейности по прогнозиране, 
планиране и координиране на изпълнението. Планирано е 
изготвянето на предварителни проучвания и провеждане на 
консултации, свързани с разработването на проект за 
транснационално сътрудничество, съобразен с идеите и 
вижданията на потенциалните партньори – МИГ "Долни 
чифлик и Бяла" и МИГ „Горенска Кошарица“, град Кран, 
Словения и МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - 
Долни чифлик – Аврен“ за възможно най-ефективно и 
подходящо представяне на местната идентичност, 
традиционните продукти, исторически, културни и природни 
забележителности. 

10. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Самоков“ 

„Предприемачеств
о за устойчиво 

развитие на 
нашите 

територии“  

Проектното предложение предвижда провеждане на 
подготвителни дейности за транснационално сътрудничество 
между МИГ Самоков и Местни инициативни групи от Италия и 
Испания за съвместни дейности, целящи устойчиво развитие 
на местните територии. Дейностите ще се изпълняват на 
териториите на МИГ Самоков и териториите на потенциалните 
партньори и включват организиране на срещи с потенциалните 
партньори за определяне на темите и приоритетите на 
бъдещото партньорство с цел устойчиво и иновативно 
развитие на селските райони. Проектът предвижда 
провеждане на работни срещи, предварителни проучвания с 

03.07.2019 г. 03.01.2020 г. 
Община 
Самоков 

48 848,00 



цел разработване на успешен проект за транснационално 
сътрудничество. Заложени са и дейности по информираност и 
публичност за популяризиране на проекта. За успешното 
изпълнение на проекта се предвижда и наемане на 
Координатор по проекта, който ще отговаря за цялостната 
организация, координация и реализация на дейностите, както 
и външни експерти- преводачи. 

11. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група 

Свиленград 
ареал“ 

„Нови 
възможности за 

устойчиво 
оползотворяване 

на местните 
селскостопански 

продукти на 
територията на 

МИГ Свиленград 
ареал“ 

Целта на подготвителния проект е подготовка и разработване 
на проект за транснационално сътрудничество, чрез който да 
се осъществят съвместни дейности допринасящи за устойчиво 
местно развитие на територията и да се проучат и/или 
създадат характерни за местните територии съвместни 
продукти, марки и дейности. 
В проекта са заложени дейности за комуникация и срещи с 
потенциалните партньори, изграждане на партньорски 
отношения, планиране, подготовка и разработване на бъдещ 
проект за сътрудничество и подписване на споразумение за 
партньорство и изпълнението му. 
Проектът включва и дейности по организиране и 
координиране на процесите и дейности за информация и 
публичност. 
Планирани са изготвянето на предварителни проучвания и 
провеждане на консултации по бъдещия проект за 
сътрудничество. 
Всички подготвителни дейности са насочени към 
разработването на проект за транснационално 
сътрудничество, съответстващ на целите и потребностите на 
потенциалните партньори: Местна инициативна група 
"Свиленград-Ареал, две Местни инициативни групи от Испания 
и една Местна инициативна група от Италия. 

09.07.2019 г. 09.02.2020 г. 
Община 

Свиленград 
46 642,00 

12. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група – Лом“ 

„Преприемачество 
за устойчиво 
развитие на 

нашите селски 
територии“ 

Проектът "Предприемачество за устойчиво развитие на нашите 
селски територии" на СНЦ "МИГ-ЛОМ" цели подготовка на 
транснационално проектно предложение, насочено към 
устойчиво развитие на територията на МИГ на базата на 
обменен опит и съвместно сътрудничество с двама 
потенциални партньори от две стани на ЕС - Италия и Испания. 

09.07.2019 г. 09.01.2020 г. Община Лом 48 568,00 



Проектната цел ще бъде реализирана с изпълнението на 
предвидените дейности: Сформиране на екип и стартиране на 
проекта; Публичност и визуализация на проекта; Провеждане 
на процедури за избор на изпълнители; Проучване и анализ на 
местната идентичност на трите партньора; Провеждане на 2 
онлайн работни срещи с потенциалните партньори за 
дебатиране получените резултати от проучването и анализа за 
местната идентичност; Организиране на 2 служебни пътувания 
на членове на КВО и екипа на МИГ-ЛОМ в страните на 
партньорите - Италия и Испания; Преводачески услуги на 
български език от и на италиански, испански и английски език; 
Подготовка на проектно предложение за кандидатстване с 
проектно предложение за вътрешнотериториално или 
транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 
местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020. 
Спецификата в разработването на транснационалния проект 
ще се състои в намиране на пресечните точки за взаимен 
интерес на партньорите и методите и начините за въздействие 
за постигане на целите на ВОМР в европейски аспект. Той ще 
осигури активизиране на местната общност и разгръщане на 
предприемаческия й потенциал за устойчиво развитие на 
селските територии в трите европейски страни. 

13. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Тунджа" 

„Традиции и 
иновации за 

промотиране на 
местна 

идентичност“  

Проектът "Традиции и иновации за промотиране на местна 
идентичност" е проект за съвместни действия за 
вътрешнотериториално сътрудничество, реализиран от 
партньорство в състав: Сдружение "Местна инициативна група 
"Тунджа" (Водещ партньор) и Сдружение "Местна 
инициативна група "Котел, Сунгурларе и Върбица“ (Партньор). 
Проектът има за цел да бъде формулирани и реализирани 
съвместни инициативи за промотиране на териториите на 
партньорските МИГ на основата на местните традиции и 
производства. За постигането на тази цел ще бъде бъде 
приложен интегриран пакет от дейности, включващ: 
провеждането на проучване и анализ за ролята на местната 
идентичност за създаването на иновационна среда за развитие 

19.08.2019 г. 19.08.2021 г. 

Община 
Тунджа, 

Община Котел, 
Община 

Сунгурларе и 
Община 
Върбица 

178 616,00 



на туризма и промотиране на териториите на МИГ „Тунджа” и 
МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица”; създаването мрежа за 
местна идентичност и развитие; разработването на съвместен 
продукт - два интегрирани туристически продукта на основата 
на местната идентичност и на потенциала на териториите на 
партниращите МИГ; провеждането кампания за 
промотирането на съвместместния продукт чрез организиране 
и провеждане на паралелни фестивални събития с 
туристически потенциал и промотиране на традиционната 
материална и духовна култура – „Панаир на местните 
традиции, занаяти, продукти и свързаните с тях производства" 
и "Фестивал на етносите, багрите и котленския килим"; 
организиране и провеждане на експедиентски тур с 
журналисти и туроператори; разработка на маркетингова 
стратегия за промотиране и развитие на териториите на МИГ - 
партньори по проекта на основата на местната идентичност; 
Изготвяне на Каталог на местни традиции и свързаните с тях 
събития, занаяти, производства и услуги. Целеви групи: местни 
общности от териториите на партниращите МИГ; занаятчии и 
производители на характерни местни продукти; културни 
институции и самодейци; туроператори; посетители и туристи ; 
малцинства, местни неформални общностни лидери. 

14. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Троян, 

Априлци, 
Угърчин" 

„Популяризиране 
на традиционните 
храни и рецепти 

на териториите на 
„МИГ - Троян, 

Априлци, Угърчин“ 
и МИГ „Бяла 

Слатина“ 

Редица известни съвременни учени доказват, че 
традиционните за определен регион продукти и храни и 
ястията, приготвени по традиционни рецепти освен 
хранителни притежават и здравословни ползи. Движението 
Slow food, свързано с представянето и популяризирането на 
традиционни продукти и рецепти и обръщане на основно 
внимание на културата на поднасянето и приемането на 
храната, като дейност от основно значение за здравето и 
живота на хората, набира популярност. При все по-
засилващата се глобализация, местната идентичност е 
поставена под риск от загуба на своето значение. Навлизането 
на големи международни хранителни вериги значително 
повиши риска от изчезването на традиционни за местните 
общности храни и рецепти. Проектното предложение е 
изготвено и се предвижда да се изпълнява от „МИГ-Троян, 

19.08.2019 г. 19.10.2020 г. 

Община Троян, 
Община 

Априлци, 
Община 

Угърчин и 
Община Бяла 

Слатина 

131 121,11 



Априлци, Угърчин“ (водещ партньор) и МИГ „Бяла Слатина“ 
(партньор). На териториите на партньорите се провеждат 
празници на традиционни местни продукти като празник на 
сливата в гр. Троян, празник на сланината в гр. Априлци, 
празник на трюфела в гр. Угърчин и празник на традиционни 
ястия в с. Соколаре. Проектът цели създаване на качествено 
нов интегриран подход при популяризирането на традиционни 
местни храни и рецепти. Този подход вкл. извършването на 
проучване на кулинарното богатство на териториите на 
партньорите, разнообразието на традиционни храни и 
рецепти, организиране на съвместни събития за 
популяризиране на местни храни и рецепти, изготвяне на 
съвместна книга – сборник с описание на традиционни храни и 
рецепти, която ще вкл. карта на местата, които ще предлагат 
местни храни и ястия. Събитията за популяризиране на 
местните храни и рецепти ще вкл. голям бр. срещи и 
мероприятия, целящи участието на възможно най-голям бр. 
заинтересовани страни. Предвидени са дегустации с цел 
пресъздаване на богатите културни и кулинарни традиции и 
създаване на връзка м/у производителите и потребителите 
като една нематериална част от постигнатите по проекта 
резултати.Събитията ще бъдат отразени в медиите на 
територията на партньорите, както и в нарочно изготвен за 
изпълнението на проекта интернет сайт. За резултатите ще 
бъдат изготвени филм и печатни материали. 

15. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Девня - 

Аксаково" 

„Транснационално 
сътрудничество за 

креативен 
туризъм в 

селските райони“ 

Проектното предложениe: „Транснационално сътрудничество 
за креативен туризъм в селските райони“, предмет на 
подготвителната мярка търси възможности да популяризира 
потенциала за креативен туризъм на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“ и подкрепи неговото развитие. 
Привличането на партньори от страната и от страните членки 
на ЕС, за реализиране на проект по мярка 19.3 „Подготовка и 
изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 
инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. ще даде възможност за 
обмен на опит и знания в тази сфера, както и потенциал за 
осъществяване на съвместни дейности, свързани с креативния 

09.09.2019 г. 09.03.2020 г. 
Община Девня 

и Община 
Аксаково 

48 573,74 



туризъм. 

16. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Струма – 

общини 
Симитли, Кресна 

и Струмяни" 

„Подготвителни 
дейности за 

транснационално 
сътрудничество в 

областта на 
местната 

идентичност и 
устойчивото 
развитие“ на 
Сдружение за 

осъществяване на 
дейност в 

обществена полза 
с наименование 

Местна 
инициативна 

група „Струма – 
Симитли, Кресна и 

Струмяни“ 

Опитът показва, че сътрудничеството между местните 
инициативни групи дава иновативни възможности за 
постигане целите на подхода ЛИДЕР, разширява 
възможностите за обмен на опит и ноу-хау, а 
транснационалното сътрудничество насърчава изграждането 
на чувство за общност и идентичност на европейските селски 
райони. В този дух, целта на настоящият проект за 
подготвителни дейности е да се идентифицира, разработи и 
подготви проект за транснационално сътрудничество, който да 
подпомогне участващите партньорски МИГ от ЕС в превръщане 
на местната им идентичност в предпоставка за устойчиво 
развитие на териториите, чрез създаване, развитие и 
промотиране на съвместни продукт, събитие и 
забележителности. 
За постигане на целите на проектното предложение са 
планирани подготвителни дейности свързани с: 
1) Провеждане на работни срещи с идентифицираният 
потенциален партньор и уточняване на вижданията за 
сътрудничество и подписване на споразумение за 
партньорство. 
2) Провеждане на: обучение, относно привеждане на 
политиките от СВОМР в реални действия и проекти; уъркшоп 
за определяне на целите, дейностите и резултатите по 
проектното предложение; и публично обсъждане на проекта 
за транснационално сътрудничество. 
3) Провеждане на предварително проучване на местната 
идентичност, като предпоставка за устойчиво развитие на 
МИГ; изследване на съществуващите възможности за развитие 
на местни занаяти и традиции като културни и туристически 
възможности за развитие; разработване на проект за 
транснационално сътрудничество. 
4) Дейности по публичност и информираност, включващи 2 
публикации в регионални медии и изготвяне на 200 бр. нот 
бук. 
5) Координация на изпълнението на подготвителните 
дейности. 

25.11.2019 г. 25.12.2020 г. 

Община 
Симитли, 
Община 
Кресна и 
Община 

Струмяни 

42 176,16 



Основните очаквани резултати са: подписано споразумение за 
партньорство и разработен проект за транснационално 
сътрудничество. Проектът ще се изпълнява на територията на 
ЕС, т.е. територията на партньорските МИГ-и в продължение на 
6 месеца. 

17. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група 

Костинброд - 
Своге" 

„Заедно отговорни 
за развитието на 

общностите в 
селските райони - 

Подготвителни 
дейности за 

транснационално 
сътрудничество“ 

на Сдружение 
Местна 

инициативна 
група Костинброд-

Своге“ 

Опитът показва, че сътрудничеството между местните 
инициативни групи дава иновативни възможности за 
постигане целите на подхода ЛИДЕР, разширява 
възможностите за обмен на опит и ноу-хау, а 
транснационалното сътрудничество насърчава изграждането 
на чувство за общност и идентичност на европейските селски 
райони. В този дух, целта на настоящият проект за 
подготвителни дейности е да се идентифицира, разработи и 
подготви проект за транснационално сътрудничество, който да 
подпомогне участващите партньорски МИГ от ЕС в превръщане 
на местната им идентичност в предпоставка за устойчиво 
развитие на териториите и общностите в селските райони, чрез 
създаване, развитие и промотиране на съвместни продукт, 
събитие и забележителности. За постигане на целите на 
проектното предложение са планирани подготвителни 
дейности свързани с: 1) Провеждане на работни срещи с 
идентифицираният потенциален партньор и уточняване на 
вижданията за сътрудничество и подписване на споразумение 
за партньорство.2) Провеждане на мероприятия за планиране 
на дейностите по бъдещ проект за транснационално 
сътрудничество: дискусионен форум за определяне на целите, 
задачите, дейностите и резултатите на бъдещия проект и 
публичното му обсъждане сред заинтересуваните страни. 3) 
Провеждане на предварително проучване на местната 
идентичност и устойчивото развитие на МИГ; изследване на 
съществуващите възможности за развитие на местните 
културни особености, традиции, обичаи и занаяти и 
превръщането им в туристически ресурси; разработване на 
проект за транснационално сътрудничество; и предварителна 
оценка на въздействието му. 4) Дейности по публичност и 
информираност, включващи изготвяне на по 200 бр. химикали 
и бележници. 5) Координация на изпълнението на 

26.11.2019 г. 26.12.2020 г. 
Община 

Костинброд и 
Община Своге 

41 542,84 



подготвителните дейности.Основните очаквани резултати са: 
подписано споразумение за партньорство и разработен проект 
за транснационално сътрудничество. Проектът ще се 
изпълнява на територията на ЕС, т.е. територията на 
партньорските МИГ-и в продължение на 6 месеца. 

18. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Перущица 

- Родопи" 

„Създаване на 
възможности за 

развитие на 
местните 

продукти на 
територията на 
МИГ Перущица-

Родопи“ 

Настоящото проектно предложение включва дейности по 
подготовка и разработване на проект за транснационално 
сътрудничество. МИГ Перущица-Родопи е провел разговори и 
е получил подкрепителни писма от местни инициативни групи 
от Франция и Гърция. 
В рамките на подготвителния проект ще се изготви проучване 
и сравнителен анализ, ще се проведат срещи с двете местни 
инициативни групи за постигане на споразумение и изготвяне 
на проект за транснационално сътрудничество и впоследствие 
съвместното му изпълнение. 
Подготвителният проект включва дейности по организиране и 
координиране на процесите, включително и дейности по 
информираност и публичност. Планирани са предварителни 
проучвания и анализи, срещи и консултации за бъдещия 
проект за сътрудничество. 
В цялост подготвителния проект цели разработването на 
проект за транснационално сътрудничество, съответстващ на 
целите и потребностите на потенциалните партньори: МИГ 
Перущица-Родопи, GAL Pays Haut Lanhuedoc et Vignobles, Saint-
Chinian, Франция и Development Agency of Olympia S.A., 
Олимпия, Гърция. 

26.11.2019 г. 26.12.2020 г. 

Община 
Перущица и 

Община 
Родопи 

48 853,00 

19. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Аврен - 

Белослав" 

„Дигитални МИГ-
ове“ 

Проектното предложение цели подготовка и разработване на 
проект за вътрешнотериториално и транснационално 
сътрудничество „Дигинални МИГ-ове“. Разработения проект 
ще допринесе за подпомагане развитие на териториалното 
сътрудничество на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ с 
местни инициативни групи от други европейски страни с цел 
обмяна на опит и добри практики за повишаване 
конкурентоспособността на местната икономика чрез 
разработването на иновативна форма за активна комуникация 
на местно и транснационално ниво съчетаваща 

12.02.2020 г. 12.03.2021 г. 
Община Аврен 

и Община 
Белослав 

48 877,00 



информационните технологии и социалната комуникация. 
Обмяната на опит и добри практики между местните общности 
от различни страни членки на ЕС ще допринесе за устойчиво и 
интегрирано развитие на територията на МИГ „Аврен-
Белослав“ за осигуряване на по-добро качество на живот, 
съхраняване на природно и културно наследство и развитие на 
местния потенциал. 

20. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Балчик - 

Генерал Тошево" 

„Локално био и 
органично 

производство - 
нова възможност 

за развитие на 
селските райони” 

(LOBOPRO) 

Територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево е благоприятна 
за развитието на био-земеделие и производство на био-
продукти. Това ни дава основание да разработим проект за 
подготвителни дейности за транснационално сътрудничество 
по темата за стимулиране на биологичните производства. 
Проектът "LOGOPRO" има за цел да популяризира и стимулира 
производството на биологични продукти на територията на 
МИГ Балчик - Генерал Тошево. Дейностите по проекта ще 
активират местните предприемачи и земеделски 
производители да съсредоточат своите дейности върху 
производството на био продукти, които носят добавена 
стойност на територията и привличат туристи за „ено” и 
„гастрономически” туризъм. Дейностите по проекта включват: 
1.Стартиране на проекта; 
2.Информиране и публичност за стартиране на проекта; 
3.Подготовка и разработване на проект за транснационално 
сътрудничество; 
4.Провеждане на срещи - посещение на потенциалните 
партньори; 
5.Дейности по публичност и информираност относно 
междинните резултати от проекта; 
6.Провеждане на работна / информационна среща с онлайн 
включване на партньорите по проекта; 
7.Дейности по публичност и информираност във връзка с 
приключването на проекта; 
8.Официално приключване на проекта; 
9.Координация на изпълнението на подготвителните дейности. 

03.07.2020 г. 03.08.2021 г. 

Община 
Балчик и 
Община 
Генерал 
Тошево 

48 824,20 

21. 
Сдружение 

„Местна 
„Териториален 

маркетинг и 
Настоящото проектно предложение включва дейности по 
подготовка и разработване на проект за транснационално 

09.07.2020 г. 09.08.2021 г. 
Община 
Раковски 

48 629,00 



инициативна 
група Раковски" 

промотиране на 
селските райони“ 

сътрудничество. Сдружение "Местна инициативна група 
Раковски" е провело разговори и е получило подкрепителни 
писма от местни инициативни групи от Италия и Гърция. 
В рамките на подготвителния проект ще се проведат срещи с 
двете местни инициативни групи за постигане на 
споразумение и изготвяне на проект за транснационално 
сътрудничество и впоследствие съвместното му изпълнение. 
Подготвителният проект включва дейности по организиране и 
координиране на процесите, включително и дейности по 
информираност и публичност. Планирани са срещи и 
консултации за бъдещия проект за сътрудничество. 
В цялост подготвителния проект цели разработването на 
проект за транснационално сътрудничество, съответстващ на 
целите и потребностите на потенциалните партньори: МИГ 
Раковски, МИГ Нуово Фиор Д'Оливи (GAL Nuovo Fior D'Olivi), 
Италия и МИГ АНРО СА (LAG ANRO SA), Гърция. 
Предвижда се дейностите по проект за подготвителни 
дейности за транснационално сътрудничество да се 
изпълняват както на територията на действие на бенефициента 
– местна инициативна група Раковски, така и на територията на 
действие на потенциалните партньори – на територията на 
страни от Европейския съюз – МИГ Нуово Фиор Д'Оливи (GAL 
Nuovo Fior D'Olivi), Италия и МИГ АНРО СА (LAG ANRO SA), 
Гърция. 

22. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Тутракан - 

Сливо поле" 

„Мост между 
поколенията, 
запазване на 
традиции на 

територията на 
МИГ "Тутракан - 

Сливо поле" чрез 
иновации“ 

Проектът е за подготвителни дейности за стартиране на 
сътрудничество и за проучване на иновативни възможности на 
териториите на МИГ Амерзее, Германия, и МИГ Черхаталия, 
Унгария, на проектно предложение „Мост между поколенията, 
запазване на традиции на територията на МИГ „Тутракан - 
Сливо поле“ чрез иновации“, с насоченост добри практики за 
иновативни дейности, чрез които са подпомогнати и запазени 
традициите и младото поколение на териториите на 
партньорите. Подготвителните дейности са свързани с 
изследване на възможното взаимодействие между 
възрастното поколение и младите от една страна и от друга 
проучване на възможности с които да се стимулира 
възрастното поколения на територията, възможностите за 

24.11.2020 г. 24.12.2021 г. 

Община 
Тутракан и 

Община Сливо 
поле 

43 701,56 



предаване на знанията и традициите на младото поколение. 
Идеята за проекта е предложена от МИГ „Тутракан-Сливо 
поле“ и подкрепена с писма за заявяване на интерес от 2 
потенциални партньори - МИГ Амерзее от Германия и МИГ 
Черхаталия от Унгария. 
При изпълнението на проекта ще се идентифицират 
подходящи и приложими мерки и действия, които да бъдат 
изпълнени в последващо партньорство. 
Проектът се основава на това, че МИГ имат идентифицирана 
нужда да работят за подпомагане и стимулиране на 
застаряващото поколение, с цел да се предадат знанията и 
традициите, за стимулиране на младите с цел, да се намали 
миграцията в резултат на търсене на нови възможности. 
По проекта ще се проучат иновативни дейности, чрез които да 
бъдат подпомогнати и запазени традициите и младото 
поколение на териториите на партньорите. 
Подобряването на благосъстоянието влияе пряко върху 
здравето на хората, а оттам и на качеството на живот. Темата е 
обединяваща за много селски райони на Европа. 

23. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Разлог" 

„Управление на 
устойчивостта“ 

Основна цел на проекта е създаване на нови модели за 
устойчиво развитие на териториите, и по-специално в селските 
райони, като се фокусират усилия за добро управление на 
природните ресурси и поставяне на местни производствени 
вериги в система чрез стратегическа работа в мрежа. 
Специфични цели на проекта: 
1.Подобряване и усъвършенстване на създаването и 
развитието на различни форми на местно, регионално и 
международно партньорство. 
2.Подобряване на процедурите за консултиране на 
партньорствата. 
3.Подобряване управлението на дейностите и отговорностите 
в рамките на партньорствата чрез по-ясно разделение на 
ролите в рамките на създаденото мултиуправление. 
4.Създаване на серия от стандартни методически процедури 
или систематични работни дейности, които гарантират обмен 
на информация, опит и ноу-хау. 
5.Стартиране на 2 пилотни проекта. 

16.02.2021 г. 16.02.2023 г. Община Разлог 60 039,20 



6. Устойчивост на резултатите и разширяване на постигнатото 
партньорство. 

24. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Раковски" 

„Кажи сирене! 
Балканско сирене“ 

Балканските държави имат дългогодишна история при 
производството на сирене, като произвеждат едни от най-
добрите сирена в света, вариращи от семпло меко или полу-
твърдо сирене до деликатесни сирена, уникални, редки и 
изключително вкусни. Движението на балканските народи и 
техните хранителни навици са довели до създаването на много 
видове сирена на различни места. Всички балкански страни 
произвеждат бели, тип фета, сирена и кашкавал/касери – тип 
жълти сирена, с по-големи или по-малки разлики, и с различни 
имена. Дългогодишната традиция на сиренето на Балканите 
често се изразява в съществуването на малки, традиционни 
мандри и предприятия за производство на сирене. Млечните 
продукти, произвеждани от малки производители са по-
разнообразни в своите органолептични характеристики в 
сравнение с тези, произвеждани в промишлен мащаб. 
Разликите между провинциалното традиционно производство 
и промишленото производство е в локалните 
микроорганизми, отговорни за ферментацията, които дават 
така специфичния „балкански“ вкус. 
На Балканите, където все още съществува висок процент на 
традиционно производство на сирене, ние ще се срещнем с 
производители на сирене, които произвеждат сирене, без 
употребата на промишлени култури и заради това, в техните 
продукти съществуват фини автохтонни микроорганизми, 
които създават разнообразие в продуктите и улавят 
уникалността на територията, начина на производство и 
приноса за здравето. Обичайните провинциални и планински 
области на производство дават шанс за алтернативни 
туристически продукти: откриване на местни сирена, 
посещение на мандри и местни производители, комбиниране 
на продукти, като сирене и вино, дегустация на местни 
рецепти и кухни, посещения на събития и фестивали. 
Започвайки с уникални или редки, или трудни за откриване 
сирена, заедно с техните пленителни „истории“, проектът ще 
създаде и промотира мита за „Балканските сирена“ и ще 

02.04.2021 г. 02.04.2023 г. 

Община 
Раковски, 
Община 
Балчик, 
Община 
Генерал 
Тошево, 

Община Троян, 
Община 

Априлци, 
Община 
Угърчин, 
Община 

Сливница и 
Община 

Драгоман 

492 066,74 



популяризира модерната дефиниция на „Маршрутите на 
Балканското сирене“. 

25. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Разлог" 

„Транснационално 
сътрудничество за 

екологично 
отговорни местни 

общности в 
селските райони” 

Проектът е подготвен за изпълнение между МИГ от България, 
Чехия и Испания. За Водещ партньор е избран МИГ-Разлог, 
който е и координиращ партньор за МИГ от България. 
В Споразумението за партньорство са описани задълженията и 
отговорностите на партньорите, начините за изменение на 
партньорството, на времевия график и бюджета на проекта, 
както и на съвместните дейности. 
Обединявайки капацитета си в общ проект за 
транснационално сътрудничество, партньорите си поставят за 
цел да работят задълбочено по хоризонталния принцип на ЕС 
за устойчиво развитие и защита на околната среда, залегнал в 
стратегиите за ВОМР и подкрепяните чрез тях местни проекти, 
като изведат, споделят и приложат на териториите иновативни 
модели за екологична отговорност чрез приобщаване, 
поощряване и практикуване, водено от партниращи си МИГ. 
Чрез съвместни и иновативни дейности, споделяне на опит, 
обмен на ноу-хау, проектът да насърчи устойчивото развитие 
на местните общности и създаването на европейска 
идентичност, допълваща териториалната, регионална и 
национална идентичност. Целенасочената подкрепа и 
промотиране на типични за местните общности продукти, 
култура и природа, да имат принос за постигане на целите на 
СВОМР на партньорите. 
Целеви групи на проекта: представители на икономическия, 
гражданския и НПО сектор; посетители и туристи; местната 
власт. 
Проектът включва следните дейности, които ще бъдат 
изпълнявани съвместно от партньорите: 
1. Разработване на съвместен продукт и услуга: Каталог; 
Флайер; Система от критерии за оценка на екологична 
отговорност и методика за прилагането й като нова услуга; 
2. Материални инвестиции за въвеждане на екологични 
практики на територията на МИГ от България и Чехия; 
3. Изследвания и проучвания; 
4. Организиране на семинари, конференции, съвместни 

18.03.2021 г. 18.03.2023 г. 
Община Разлог 

и Община 
Поморие 

307 991,96 



събития и партньорски срещи; 
5. Координация на проекта; 
6. Информираност за проекта; 
7. Публичност на проекта; 
8. Промоционални и маркетингови кампании на териториите 
на МИГ. 

26. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Гоце 

Делчев – Гърмен 
- Хаджидимово"  

„Култура и 
автентичност чрез 

съвместни 
събития в 

Югоизточна 
Европа“ (ЕЛАТЕ И 

ВИЖТЕ) 

Настоящият проект предвижда реализацията на 
транснационално сътрудничество, като ще се изпълнява от 
МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово (МИГ - ГД) и 
асоциирани партньори (АП), съгласно подписано партньорско 
споразумение, както следва: 
• МИГ „Ниска крайречна горичка“ – Румъния; 
• МИГ „Лидер Бистрица Насауд“ – Румъния; 
• МИГ Кавала, Агенция за развитие – Гърция; 
• МИГ Чамели – Турция. 
Проектът ще се изпълнява на територията на МИГ- ГД, както и 
на територията на АП, и включва изпълнение на дейности за: 
1. Разработване на съвместен продукт чрез разработване на 
съвместен албум и софтуер. 
Разработване на съвместен софтуер за популяризиране на 
традиционни фестивали и художествени изложби, 
организирани от кандидата и АП, както и създаване на общ 
албум за традиционните фестивали, изкуството и местната 
култура на териториите на МИГ. 
2. Придобиване на материални активи за провеждане на 
промоционални събития. 
Доставка на дървени павилиони за провеждане на 
промоционални и информационни събития на открито на 
територията на МИГ. 
3. Провеждане на пазарно проучване за развитието на 
концепция за творчески туризъм. 
Провеждане на пазарно проучване на територията на МИГ - 
ГД. 
4. Провеждане на семинари, съвместни събития, срещи и др. 
Организиране и провеждане на събития на територията на 
МИГ с участието на представители на асоциираните партньори: 
- Съвместен фeстивал/отворени ателиета/дегустации; 

23.02.2021 г. 23.02.2023 г. 

Община Гоце 
Делчев, 
Община 

Гърмен и 
Община 

Хаджидимово 

195 579,68 



- Творчески туристически дейности чрез изкуство – изложба; 
- Семинар/ уъркшоп за промотиране на местното културно 
наследство и занаяти. 
Предвидено е и участие на представители на кандидата и 
местната общност/местни творци в съвместни събития в 
чужбина. 
5. Дейности по публичност и информираност. 
Създаване и поддържане на сайт и фейсбук страница на 
проекта, публикации, изработване на рекламен банер, табела 
и тениски за участниците в мероприятия. 
6. Координация на изпълнението на дейностите по проекта. 
Управление и координация на проекта в съответствие с 
правилата на програмата. 

27. 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група Хисаря" 

„Популяризиране 
на местни 

археологични 
обекти  на 

територията на 
МИГ Хисаря и МИГ 
Текучи Асоциация 

Румъния“ 

С проектното предложение се цели популяризирането на 
кромлеха в с. Старо Железаре и цитаделата Пироборидава – 
два древни исторически обекта от световно значение, които 
към момента са абсолютно недостъпни за широката публика. 
За тяхното представяне и популяризиране пред широка 
аудитория чрез реализирането на проектното предложение се 
цели създаването на качествено нов общ интегриран подход 
на териториите на местните инициативни групи. 
Популяризирането на обектите цели привличане на научен и 
туристически интерес, като ги превърне в част от 
съществуващите на териториите на партньорите исторически 
архитектурни забележителности и по този начин спомогне и за 
развитието на местните икономики. 
Проектното предложение е изготвено и се предвижда да се 
изпълнява от МИГ „Хисаря“ и МИГ „Текучи Асоциация 
Румъния“. 
По проекта на териториите на партньорите ще се организират 
и проведат кампании за популяризиране, запазване и 
експониране на описаните обекти, които са част от местното 
археологическо наследство и са със световно значение. 
Събитията за популяризиране на археологическите обекти ще 
включват голям брой срещи и мероприятия, целящи участието 
на възможно най-голям брой заинтересовани страни и 
ориентирани към информиране на широк кръг от хора. 

26.02.2021 г. 26.12.2022 г. Община Хисаря 184 938,89 



Проектът включва и извършването на проучвания, описание и 
анализ на исторически факти, сведения, данни, научни мнения 
относно значимостта на обектите и др. Ще бъде създадена 
постоянна експозиция на информационни табла относно 
археологическите обекти със снимки и информация. Ще бъде 
разработено информационно приложение за мобилен 
телефон, включващо туристическа карта, маршрути и 
информация относно двата обекта, от териториите на двете 
местни групи. 
Събитията по проекта ще бъдат отразени в медиите на 
териториите на партньорите, както и в изготвен за 
изпълнението на проекта интернет сайт. За резултатите на 
проекта ще бъде изготвен филм, както и печатни материали, 
които ще бъдат представяни пред възможно най-голяма 
аудитория. 

28. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Котел, 
Сунгурларе и 

Върбица" 

„ENPORT BETA - 
интегриран 
подход за 

развитие на 
устойчив туризъм 

в селските 
райони“ 

Проектът „ENPORT BETA - интегриран подход за развитие на 
устойчив туризъм в селските райони“ е проект за съвместни 
действия за транснационално сътрудничество, реализиран в 
партньорство с 8 местни инициативни групи от България, 
Румъния, Италия и Франция. 
Проектът има за цел развитие на устойчив туризъм като 
основен фактор за ефективно използване и експлоатиране на 
общите предимства и потенциали и преодоляване на 
дисбалансите в региона. За постигането на тази цел ще бъде 
бъде приложен интегриран пакет от дейности, включващ: 
проучване на туристическите ресурси и създаване на обща 
база данни; провеждане на проучвателни пътувания за обмен 
на добри практики; създаване на общо лого чрез он-лайн 
конкурс и сайт за всички партньори; създаване на FACEBOOK, 
INSTAGRAM И YOUTUBE страници; създаване на План за 
разпространение на резултатите; подкрепа за развитие на 
предприемачеството чрез организиране на: обучение за 
предприемачи, обучителен курс по бавен туризъм и зелена 
икономика, уоркшоп за екотуризъм и най-добри практики за 
устойчив туризъм; създаване на Център за устойчив и 
креативен туризъм в Котел. Целеви групи: местни общности от 
териториите на партниращите МИГ; предприемачи от 
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туристическата индустрия; занаятчии и производители на 
характерни местни продукти; културни институции и 
самодейци; туроператори; посетители и туристи; малцинства, 
местни неформални общностни лидери. 
Резултат от проекта ще бъде подобряване на икономическото 
развитие на територията, увеличаване на приходите в 
общините, намаляване сезонността на туристическия поток, 
увеличаване на работните места и подобряване цялостното 
качество на живот на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и 
Върбица“в частност. 

29. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Ардино-

Джебел" 

„Стимулиране на 
туризма на 

териториите на 
МИГ „Ардино-

Джебел“ и МИГ 
„Кирково -

Златоград“ чрез 
популяризиране 
на природното 

богатство и 
културно-

историческото 
наследство с 
помощта на 
иновативни 
дейности“ 

С проектното предложение се цели популяризирането на 
природното и културното наследство на двете територии. 
Популяризирането на природното и културното наследство ще 
привлече туристически интерес и по този начин ще се 
стимулира туризма, като превърне териториите на МИГ 
„Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково-Златоград“ в атрактивни 
места за отдих, забавление и почивка и по този начин 
спомогне за развитието на местните икономики. 
Туризмът на територията на двете местни инициативни групи 
не е разгърнат на необходимото ниво. Потенциалът на двете 
територии е необятен, но е слабо развит. Териториите на двете 
местни инициативни групи разполагат с необходимите 
предпоставки – природни, антропогенни, културни и 
исторически, за развитието на туризъм. Подкрепата за 
развитието на различни видове туризъм като природен, 
екологичен, исторически, културен, образователен и 
познавателен, ловен, рекреационен, селски, възстановителен, 
приключенски, кулинарен, спортен и др. цели да покаже 
възможно най-пълно потенциала на териториите като 
привлекателна туристическа дестинация. Популяризирането и 
развитието на туризма ще даде тласък за икономическото и 
социалното развитие на териториите, поради което е сред 
приоритетите в дейността на органите на местното 
самоуправление. Туризмът би могъл да стане важен елемент 
от местната икономика и предприемането на правилни стъпки 
за неговото развитие ще благоприятства за интензивното 
развитие на териториите на двата МИГ и благоденствието на 
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населението. 

30. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група 

Карлуковски 
карст - Червен 
бряг – Искър“ 

„Нови 
възможности за 

развитие на 
устойчив еко 
туризъм на 

територията на 
МИГ Карлуковски 

карст - Червен 
бряг - Искър" 

С проектното предложение ще се удовлетвори нуждата от 
извършване на подготвителни дейности, които ще изпълни 
МИГ Карлуковски карст Червен бряг - Искър, необходими за 
подготовка и разработване на проект за транснационално 
сътрудничество по мярка 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 2014-2020., насочен към устойчиво развитие на 
екологичен туризъм и опазване на околната среда на 
територията на МИГ на базата на обмяна на опит и съвместно 
сътрудничество с потенциален партньор от страна на ЕС - 
АNESER S.A. O.T.A. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.SA), Р. Гърция. 
Целите на проектното предложение са създаване на 
транснационално партньорство и подготовка и разработване 
на проект за транснационално сътрудничество. В 
подготвителния проект са заложени дейности, които да 
подпомогнат осъществяването на контакт с партньора, 
постигане на съгласие и подписване на споразумение за 
партньорство, за изпълнение на транснационален проект, 
съобразен с идеите и вижданията на бенефициента "МИГ 
Карлуковски карст - Червен бряг - Искър" и потенциалния 
партньор. Планираните подготвителни дейности са следните: 
1. Провеждане на срещи с потенциални партньори и създаване 
на партньорство, чрез подписване на партньорско 
споразумение; 
2. Провеждане на заседания и мероприятия между всички 
заинтересовани страни за планиране на дейностите по 
проекта; 
3. Подготовка и разработване на проект за транснационално 
сътрудничество - подготовка на формуляр за кандидатстване 
по процедурата, на база на извършени изследвания и 
проучвания 
4. Дейности по публичност и информираност; 
5. Координация на изпълнението на подготвителните 
дейности. 
Целевите групи са населението на територията на която се 
изпълнява стратегията за ВОМР на МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ 
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– ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“. 
Очакваните резултати са: 
1. Подписано споразумение за транснационално партньорство;  
2. Разработен проект за транснационално сътрудничество. 

31. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Долна 

Митрополия - 
Долни Дъбник" 

„Развитие на 
маркетинга на 

местната 
идентичност и 
създаване на 

устойчив туризъм, 
чрез  проучване 
и/или създаване 

на марка за 
местни продукти 
от територията на 

МИГ Долна 
Митрополия - 

Долни Дъбник" 

Целта на проектното предложение е подготовка и 
разработване на проект за транснационално сътрудничество, 
който чрез местните продукти и рецепти да създаде и развие 
туризма и териториалния маркетинг на местната идентичност с 
партньор/и – МИГ от ЕС (Италия), на международно 
съвременно равнище. В подготвителния проект са заложени 
дейности, насочени към проучване и идентифициране, които 
да спомогнат за осъществяване на контакт с партньора, 
постигане на съгласие и договорености и подписване на 
споразумение за партньорство. В процеса на осъществяване на 
подготвителния проект ще бъде създадено 
неинституционално координационно звено за планиране и 
изпълнение на дейностите по проекта. Ще бъдат проведени 
заседания и мероприятия на координационното звено за 
планиране и контрол на дейностите по проекта. Ще бъдат 
изготвени предварителни проучвания и консултации, свързани 
с разработването на проект за сътрудничество. Проектът е 
насочен към осъществяване на дейности за създаване и 
изпълнение на проект за транснационално сътрудничество в 
сферата на маркетинга на местната идентичност, чрез местни 
продукти и рецепти и реализиране на възможности за 
презентиране и популяризиране на местните дадености. 

28.07.2021 г. 28.08.2022 г. 

Община Долна 
Митрополия и 
Община Долни 

Дъбник 
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32. 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група Лом" 

„Използване на 
потенциала на 
територията на 

СНЦ „МИГ Лом“ и 
идентифициране  
на партньорска 

МИРГ от България 
за съвместни 
дейности за 
развитие на 

Проект „Използване на потенциала на територията на СНЦ 
„МИГ ЛОМ“ и идентифициране на партньорска МИРГ от 
България за съвместни дейности за развитие на устойчив 
алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък“ е 
насочен към осъществяване на комуникация и партньорско 
взаимодействие между една МИГ и една МИРГ от територията 
на България с традиционен основен поминък рибарство. Част 
от подготвителните дейности ще се проведат на територията 
на СНЦ "МИГ ЛОМ": Информационна среща за приобщаване 
на местната общност към проекта; Проучване на местните 

26.02.2021 г. 26.03.2022 г. Община Лом 15 357,56 



устойчив 
алтернативен 

туризъм, свързан с 
рибарския 
поминък“ 

ресурси за устойчив алтернативен туризъм на територията на 
СНЦ „МИГ ЛОМ“, свързан с развитието и популяризирането на 
рибарския поминък. Предвижда се две от дейностите да се 
проведат на територията на потенциалния партньор - СНЦ 
"МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ": Провеждане на Работна среща; 
Конференция „Партньорство между МИГ и МИРГ за развитие 
на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарството“. 
Планирани са дейности по публичност и информираност, 
които съпътстват целия ход на изпълнението на проекта. 
Цялостният комплекс от планирани взаимосвързани дейности 
на подготвителния проект е насочен към разработването на 
проект за вътрешнотериториално партньорство за развитие на 
устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък, 
който е характерен за двете територии и съответства на 
потребностите на местните общности в Лом и Несебър. 
Проектното предложение напълно съответства на общата 
Стратегическата цел "Постигане на икономически просперитет, 
подобрена жизнена среда в населените места, даващи 
възможност за себеизява, личностна и професионална 
реализация, използвайки местните природни и човешки 
потенциали" на Стратегия за ВОМР на МИГ ЛОМ и на 1-ви 
приоритет „Устойчиво развитие на местната икономика“, на 3-
ти приоритет „Развитие на човешкия капитал на територията 
на МИГ-ЛОМ“, както и на Специфична цел 1.2. 
Диверсификация на местната икономика. 

33. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Лясковец - 

Стражица" 

"Умни територии -
всички под един 

покрив: иновация 
за създаване и 

промотиране на 
уникални местни 

продукти!" 

Чрез настоящия проект се обединяват усилията и мотивацията 
на три местни инициативни групи от различни географски 
територии за прилагане на иновативни решения при създаване 
и промотиране на уникални местни продукти. Водещ фактор в 
настоящото партньорство е желанието на местните групи и 
наличния потенциал на териториите за създаване на обща 
териториална марка и нейното промотиране чрез използване 
на иновативни инструменти. Трите района имат общ поминък, 
свързан с производство на вино и селскостопански продукти, 
но същевременно разполагат с разнообразни дадености, 
отличаващи ги с характерни за местните територии и общности 
продукти и забележителности. Не на последно място, местните 
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културни институции имат капацитет да участват в представяне 
на уникално културно наследство чрез иновации, което 
спомага едновременно за съхраняване и популяризиране. 
Трите МИГ ще осъществят съвместни дейности с принос към 
устойчивото развитие на своите местните общности. 
Дейностите по проекта ще спомогнат за постигането на целите 
на стратегиите на МИГ за ВОМР, както и на ПРСР 2014 – 2020 г. 
чрез предвидените съвместни обучения, споделяне на опит и 
въвеждане на иновативни дейности на местно ниво. 
Целите на проекта са свързани с представяне на уникални 
местни продукти от трите територии под един покрив и като 
една териториална марка по иновативен начин чрез 
интерактивна платформа. Виртуалното пространство ще бъде 
среща на всички креативни доставчици на продукти, 
традиционни и характерни за всяка територия под общ бранд. 
Умните територии са популярен подход в Европа, но в 
селските райони на които ще се изпълнява проекта не са 
прилагани. Умните територии е иновация за представяне на 
уникални местни продукти от различни видове доставчици на 
едно място. Резултатите са свързани с разработен съвместен 
продукт и онлайн-услуга въз основа на изследвания, 
регистриране на марка, реализиране на маркетингова 
кампания и изграден капацитет по време на изпълнение на 
проекта. 

34. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група - Стралджа 

2016 г.“ 

"Популяризиране 
на културното 
наследство на 

териториите на 
МИГ Стралджа и 
МИГ Раковски" 

Проектът е насочен към валоризация на общото културно-
историческо наследство и неговата фолклорна компонента в 
Тракийската област под формата на създаване на общ продукт 
- Ежегоден фолклорен фестивал на територията на двете МИГ 
партньори. Чрез създаване на общи продукти - сайт на 
проекта, изследване на общото фолклорно наследство и 
фестивал ще бъде постигнато популяризиране на територията 
на МИГ Стралджа и МИГ Раковски. По-доброто познаване на 
територията и нейното популяризиране ще имат косвен 
положителен ефект върху броя на туристите, посетили я и 
закупили местни продукти. Чрез закупуване на мобилно 
оборудване за провеждане на обществени мероприятия на 
открито ще стане възможно и за двете МИГ да провеждат в 

11.05.2021 г. 11.05.2023 г. 

Община 
Стралджа и 

Община 
Раковски 

195 530,00 



бъдеще подобни културни събития във всички населени места 
на територията си. 

35. 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група Берковица 

и Годеч" 

„Създаване на 
транснационално 

партньорство в 
търсене на нов 

подход за 
промотиране на 

местната 
идентичност“ 

Проектното предложение е насочено към изпълнение на 
подготвителни дейности за транснационално сътрудничество и 
създаване на партньорство между МИГ – Берковица и Годеч и 
МИГ от Франция - МИГ Диньоа (GAL Dignois) с цел устойчиво 
развитие на териториите. Подготвителните дейности ще се 
изпълняват на териториите на МИГ – Берковица и Годеч и 
потенциалния партньор от Франция. 
Дейностите в настоящия проект включват: 
- сформиране на работна група за подпомагане дейностите по 
разработване на проекта за транснационално сътрудничество, 
- разработване на 1 брой анализ за целите на бъдещото 
партньорство, 
- организиране и провеждане на работно посещение и среща с 
потенциалния партньор; 
- разработване на съвместен проект за транснационално 
сътрудничество целящ търсене на нов подход за промотиране 
на местната идентичност на териториите на двата МИГ; 
- подписване на споразумение за партньорство между МИГ – 
Берковица и Годеч и МИГ Диньоа (GAL Dignois); 
- дейности по информиране и публичност. 
В резултат от реализиране на дейностите по проекта ще бъдат 
постигнати следните измерими резултати: 
1. Сформирана работна група от минимум 10 човека и 
проведени 5 бр. заседания за обсъждане на резултатите от 
проведените анализи, работен вариант на проект за 
сътрудничество и работен вариант на споразумение за 
партньорство; 
2. Разработен 1 брой анализ; 
3. Организирано и проведено 4 дневно работно посещение, 
вкл. работна среща с потенциалния партньор във Франция; 
4. Разработен проект за транснационално сътрудничество, 
преведен на работния език; 
5. Разработено и подписано споразумение за партньорство, 
преведено на работния език; 
6. Изработени две информационни табели за популяризиране 

10.05.2021 г. 10.05.2022 г. 
Община 

Берковица и 
Община Годеч 

42 414,44 



дейностите по проекта. 

36. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група Самоков" 

„Експониране и 
запазване на 

традиционния 
местен поминък 

на териториите на 
МИГ „Ардино-

Джебел“ и МИГ 
„Самоков“ за 
поколенията“ 

Традиционния местен поминък и някои занаяти започват да 
избледняват в историята и да се загубват като информация, 
която достига до младите поколения българи. Ето защо е 
много важно да се възстанови паметта за богатството на 
местните традиции, обичаи и занаяти. Да се покаже поминъка 
на българите в тези територии в близкото и по-далечно 
минало. По този начин ще се разпространи тази ценна 
информация, която ще разпали пламъка на родолюбието и ще 
засили местното самосъзнание, не само за младите хора, 
живеещи в тези общини, но и за гостите от другите райони на 
страната. Запазването на местния поминък има и важно 
икономическо значение за населените места. 
Възстановяването на местните занаяти ще даде възможност за 
работа на младите хора, ще намали дела на безработицата и 
ще увеличи възможностите и атрактивността да останат в тези 
територии. 
Представянето и полуляризирането на занаятите и традициите 
може да се осъществи чрез редица активни дейности като 
временни експпозиции, фестивали и местни празници. Те ще 
се превърнат в притегателен център за посетители и туристи от 
страната и чужбина. С увеличаването на посетителите, ще се 
създаде възможност за ръст в туризма, но така също и в 
съпътстващите услуги и може да се даде тласък на 
икономиката на териториите. 
Чрез представяне на традиционния местен поминък и 
запазването им за поколенията на териториите на МИГ 
„Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ ще съхрани видовете 
местен поминък, ще го представи на младото поколение и 
туристите посещаващи териториите. Чрез реализирането на 
подобен проект по мярка 19.3 ще се отговори на нуждите на 
двете територии и ще се спомогне за запазване и експониране 
на традиционния местен поминък за поколенията. 

28.07.2021 г. 28.07.2023 г. 

Община 
Самоков, 
Община 

Ардино и 
Община 
Джебел 

193 054,34 

37. 
Сдружение 

"Местна 
инициативна 

„Местни храни и 
бавен туризъм в 

селски територии 

Проектната идея е свързана с насърчаването на алтернативни 
и нестандартни форми на туризъм на основа концепцията 
„Slow travel” - туризъм, който се осъществява „Бавно, с почит 

13.10.2021 г. 13.11.2022 г. Община Разлог 43 693,33 



група Разлог" на Европа" към детайлите” и на движението „Slow food", което набира все 
повече популярност. Основната идея на концепцията „Slow 
travel” се състои не само в отказа от стандартните и популярни 
турове, но и отказ от забързаните, претоварени туристически 
програми. Последователите на новото движение смятат, че 
вместо да видиш някоя популярна забележителност, е по-
добре да събереш множество малки и уникални впечатления, 
които най-добре позволяват на човек да си отдъхне. За целта 
се препоръчва човек буквално да се потопи в местния бит, като 
пренебрегне хотелите за сметка на местните къщи за гости и 
не се опитва да види прекалено много неща за малко време. 
Акцентът е върху нестандартните впечатления и спонтанните 
открития, собствените преживявания - без пътеводител и 
гидове, насладата от опитването на типични местни храни и 
бавното хранене. 
Местните инициативни групи са подходящи за насърчаване и 
промотиране на „Slow travel”/„Slow food", защото: 
МИГ действат на територията на селски райони и са в подкрепа 
на местните общности; 
ЕЗФРСР предоставя възможност на МИГ от ЕС да изпълняват 
проекти в сътрудничество; 
Териториите могат да бъдат оживени чрез насърчаване на 
алтернативни форми на туризъм, съчетаващи природа, 
култура, традиции и местни храни, които са ценни 
туристически ресурси с недостатъчно използван потенциал. 
Дейности в подготвителната фаза: 
1. Провеждане на срещи с потенциални партньори; 
2. Провеждане на заседания и обучения за планиране на 
дейностите по проекта; 
3. Подготовка и разработване на проект за транснационално 
сътрудничество; 
4. Дейности по публичност и информираност; 
5. Координация на изпълнението на подготвителните 
дейности. 
Очаквани резултати от подготвителната фаза: 
1. Сключено Споразумение за партньорство; 
2. Разработен проект за транснационално сътрудничество. 



38. 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група Главиница-

Ситово 
Крайдунавска 

Добруджа" 

"Доброгея и 
Добруджа от общо 
минало към общо 

бъдеще" 

Проектното предложение е разработено по идея на МИГ 
„Главиница – Ситово, Крайдунавска Добруджа“ в 
сътрудничество с МИГ „Делта Дунарии” и МИГ “Мунти 
Матсинулуй” от Румъния. За водещ партньор по проекта е 
избрана МИГ “Делта Дунарии”. 
Териториите на партньорите по проекта се намират в две 
съседни области на България и Румъния, които от древни 
времена до днес се характеризират с много близки връзки, 
като населението им има общи корени. Тази близост от 
дълбока древност обуславя и общите им културни традиции и 
обичаи, които са съхранени и до наши дни. Териториите на 
партньорите по проекта се характеризират с изключително 
богато материално и нематериално културно наследство, 
предавано във времето от поколение на поколение. 
В наши дни сме свидетели на масова глобализация и 
отстъпване на традициите на по-заден план, изместени от 
общи глобални тенденции във всички области на ежедневието 
– бит, облекло, хранене, музика и т.н. В тази светлина 
съществува риск за младите поколения от тези територии 
местното културно наследство да бъде оставено на по-заден 
план, като по този начин се застраши предаването на това 
богатство на следващите поколения. Все пак на териториите на 
партньорите по проекта културните традиции са все още живи 
и съществуват предпоставки за тяхното запазване и предаване 
на бъдещите поколения. 

25.11.2021 г. 25.11.2023 г. 

Община 
Главиница и 

Община 
Ситово 

194 838,62 

39. 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група Троян, 

Априлци, 
Угърчин" 

„Открий го! 
Местното вино“ 

Проектното предложение е изготвено съвместно от 3 МИГ от 
България (МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“, МИГ „Девня – 
Аксаково“ и МИГ „Перущица – Родопи) и 4 МИГ от Румъния 
(МИГ „Colinele Recasului“, МИГ „Tecuci“, МИГ „Panciu“, МИГ 
„Napoca Porolissum“), като водещ партньор на проекта е МИГ 
„Napoca Porolissum“ от Румъния. За съвместното изпълнение 
на проекта между партньорите е сключено споразумение за 
партньорство. Партньор, координиращ българските местни 
инициативни групи е МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“. 
С проектното предложение се цели популяризиране на един 
от най-древните поминъци по нашите земи, а именно 
винопроизводството. В последните десетилетия на 

15.03.2022 г. 14.09.2023 г. 

Община Троян, 
Община 

Априлци, 
Община 
Угърчин, 

Община Девня, 
Община 

Аксаково, 
Община 

Перущица и 
Община 
Родопи 

568 038,99 



територията на България и Румъния отрасълът търпи много 
динамично позитивно развитие. Това води и до постоянно 
увеличение на консумацията на вино в двете страни. Въпреки 
тези успехи, виното, произвеждано в двете страни, не е 
популярно и трудно намира място на международните пазари. 
Така териториите с едни от най-древните традиции в 
производството и консумацията на вино остават извън фокуса 
на международната общност. Това важи в най-голяма степен 
за малките винарни, които наскоро са започнали своята 
работа. 
Основен резултат е повишаването на престижа на винената 
култура на териториите на партньорите по проекта, заемайки 
полагащо се място на картата на винените региони в Европа и 
света. Това ще се постигне чрез повишената информираност на 
национално и международно ниво относно традициите и 
постиженията в производството на вина, привличането на 
национални и чуждестранни туристи на винени дегустации, 
турове и свързани с виното фестивали и културни събития. По 
този начин се цели промотирането и популяризирането на 
уникалните характеристики на териториите на партньорите 
пред по-голяма аудитория и привличането на внимание, както 
на национално, така и на международно ниво. 

40. 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група Поморие" 

„РУРеалност: 
Подобряване 
условията на 

живот в селските 
райони чрез 
прилагане на 

обща/транснацио
нална стратегия за 

насърчаване 
устойчивото 
развитие на 

териториалните 
дадености“ 

Проектът е насочен към намиране на нови решения за 
развитие на устойчив туризъм, като се започне от 
сътрудничеството, което обхваща териториите на трите 
Местни групи за действие, които съвместно чрез насърчаване 
използването на местните дадености и чрез прилагане на 
единен подход, ориентиран към нуждите на местните 
заинтересовани страни, ще създадат обща Методология за 
използване на възможностите и за трансфер на умения. 
Потребността от устойчив и конкурентен туризъм, особено в 
селските райони, където част от земеделските производствени 
дейности в съчетание с природното и културно наследство 
могат да бъдат тласък за развитието на територията, изисква 
все по-широко взаимодействие и координация на местно ниво 
по отношение на производство, услуги, благосъстояние на 
местното население, природни и културно-исторически 

04.07.2022 г. 04.01.2024 г. 

Община 
Поморие и 

Община Бяла 
Слатина 

387 102,20 



дадености.В този смисъл, чрез проекта ще се създаде модел 
на ангажираност на всички заинтересовани участници от 
целевата територия, който модел ще определи точна 
организационна структура, която да се приложи към 
свързаните със сегментиране на туристическите оферти 
области и към различни от познатите, като например 
създаването на притегателен център за развитие на нови 
инициативи в туризма - учебен и консултативен хъб и 
обособяване на открито пространство за фестивален туризъм. 
Дейностите са насочени към насърчаване предприемчивостта 
и конкурентоспособността на бизнеса в селските райони чрез 
установяване на транснационални партньорства и отношения 
между целевите територии, с цел засилване на обмена на опит 
между публични и частни участници и иницииране на 
съвместни, конкретни действия за популяризиране на 
местните дадености от туристическа гледна точка, с акцент 
устойчивост и създаване на мрежа между местните участници, 
с цел нови интегрирани услуги. Целевите групи са публични и 
частните оператори, НПО сектор, предприемачи от 
туристическия бизнес, хотелиери, ресторантьори, управители, 
читалища, културни институции, музеи, фермери, 
производители. 

41. 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група Котел, 
Сунгурларе и 

Върбица" 

„Бъдеще с ЛИДЕР: 
Развитие на 

алтернативен 
туризъм на 

териториите на 
МИГ Котел, 

Сунгурларе и 
Върбица и МИГ 
Долни чифлик и 

Бяла, в частност на 
геотуризъм и 
велотуризъм“ 

Проектът "Бъдеще с ЛИДЕР: Развитие на алтернативен туризъм 
на териториите на МИГ "Котел, Сунгурларе и Върбица" и МИГ 
"Долни чифлик и Бяла", в частност на геотуризъм и 
велотуризъм" е проект за съвместни действия за 
вътрешнотериториално сътрудничество, реализиран в 
партньорство между две български местни групи. Проектът 
има за цел повишаване туристическата привлекателност на 
териториите на МИГ "Котел, Сунгурларе и Върбица" и МИГ 
"Долни чифлик и Бяла" и утвърждаването им като 
предпочитани туристически дестинации чрез стимулиране 
развитието на иновативни алтернативни форми на туризма, 
подпомагащи постигането целите на стратегиите за ВОМР. За 
постигането на тази цел ще бъде бъде приложен интегриран 
пакет от дейности, включващ: Разработване на планови 
документи за развитие на геотуризма за периода 2021 -2027г.; 
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Създаване на условия за развитие на алтернативен туризъм и в 
частност геотуризъм в Център за устойчив и креативен туризъм 
в гр. Котел и пълноценно оползотворяване на туристическия 
му потенциал; Проучване и анализ на възможностите за 
развитие на алтернативен туризъм, в частност велотуризъм; 
Разработване на веломаршрути на територията на МИГ "Долни 
Чифлик и Бяла"; Организиране и провеждане на паралелни 
фестивални събития с туристически потенциал и промотиране 
на традиционната материална и духовна култура – "Фестивал 
на етносите, багрите и котленския килим" (на територията МИГ 
"Котел, Сунгурларе и Върбица") и „Празник на алтернативния 
туризъм" (на територията на МИГ "Долни чифлик и Бяла"); 
Разработване на съвместна платформа за популяризиране на 
маршрутите, в т.ч. териториите на двете МИГ. 
Резултат от проекта ще бъде подобряване на икономическото 
развитие на територията, увеличаване на приходите в 
общините, намаляване сезонността на туристическия поток, 
увеличаване на работните места и подобряване цялостното 
качество на живот на териториите на МИГ "Котел, Сунгурларе и 
Върбица" и МИГ "Долни чифлик и Бяла". 

42. 

Сдружение 
„Местна 

инициативна 
група - Стралджа 

2016 г.“  

"МИГ - Стралджа 
2016" и "МИГ 
Харманли" - 

заедно за 
"зелени" 

перспективи пред 
фермерите и 

популяризиране 
на местните 
продукти“ 

Проектът има за цел да създаде условия за реализиране на 
„къси вериги на доставка на храни“ на територията на двете 
партниращи си местни инициативни групи. Чрез дейностите, 
предвидени по проекта ще бъдат установени основните 
пречки пред реализацията на „къси вериги на доставка на 
храни“, като се създадат условия те да бъдат преодоляни. Ще 
бъде закупен преместваем инвентар за организиране на 
фермерски пазари в различни населени места на територията 
на двата партньора. Ще бъдат промотирани сред местните 
фермери и потребители на фермерска продукция начините за 
това да бъдат скъсени веригите на доставка на храна и това да 
се консумира преимуществено местна храна, произведена на 
територията, близо до мястото на нейните ползватели. 
Проектът ще реализира и няколко събития, в рамките на които 
на територията на всяка МИГ ще бъде промотирана сред 
жителите и гостите/туристите й възможността, която дава 
подхода на „къси вериги на доставка на храни“, с оглед на 
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намаляване на вредите за околната среда и повишаване на 
благосъстоянието на фермерите. Целевите групи са фермерите 
и преработвателите, произвеждащи храна на територията и 
съответно крайните й ползватели в региона. Потребността, 
която ще бъде задоволена чрез реализацията на проекта е да 
се осигури пряка връзка между произведената прясна и 
качествена фермерска продукция и нейните ползватели при 
един устойчив бизнес модел и минимални разходи за 
транспорт и вреди за околната среда. Очакваните резултати са 
следните: проучени възможности за реализация на „къси 
вериги на доставка на храни“ на територията на двете МИГ, 
обучени фермери за създаването им, промоционална 
кампания за популяризиране на подхода, в рамките на която 
ще има проведени и няколко фестивала, закупен преместваем 
инвентар за фермерски пазари в различни населени места на 
територията, както и създаване на онлайн платформа и 
мобилно приложение за създаване на връзки между 
производители и крайни потребители. 

 


