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“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАЗЛОГ” 
 

е доброволна, независима организация с нестопанска цел за 

осъществяване на обществено-полезна дейност, допринасяща 

за реализиране на инициативите на местната общност.  

Сдружението е създадено през 2010 г. като публично-частно 

партньорство по подхода ЛИДЕР от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2007-2013 г. «МИГ-Разлог» 

възприема и спазва принципите: териториално единство; 

партньорства; многосекторен подход за планиране „отдолу-

нагоре”; иновации; сътрудничество; работа в мрежа. 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „МИГ-РАЗЛОГ“ 

 

Местното развитие по подхода ЛИДЕР в периода 2014-2020 

г., наречено “Водено от общностите местно развитие” 

(ВОМР), се извършва чрез интегрирани и многосекторни 

стратегии, основани на характеристиките на района, 

разработени от МИГ с участие на общността въз основа на 

местните потребности и потенциал, и включващи иновации. 

Стратегията за ВОМР на „МИГ-Разлог“ е разработена за 

територията на община Разлог и обхваща периода 2016-2023 

г. Съобразена е с изискванията на Наредба № 22/14.12.2015 г. 

за подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие” на 

мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 

 

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.3 

 

На 26.02.2019 г. между Министерство на земеделието, 

храните и горите – УО на ПРСР 2014-2020 година и 

Сдружение „МИГ-Разлог”  беше сключен договор за 



изпълнение на одобрен проект „Транснационално 

сътрудничество за Екологично отговорни местни 

общности в селските райони” по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 

местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 

г. Идеята за проект с тематична насоченост „околна среда и 

устойчиво развитие”  е инициирана от МИГ-Разлог и 

подкрепена с писма за заявяване на интерес от четири 

потенциални партньори - МИГ от Чехия, Финландия, 

Франция и България.  

 
В период от 6 месеца „МИГ-Разлог” трябва  да  разработи 

проектното предложение "Транснационално 

сътрудничество за екологично отговорни местни 

общности в селските райони" за етапа му на изпълнение, а 

между партньорите да бъде сключено Споразумение за 

сътрудничество.  

 

ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОЕКТА 

 

Сходните проблеми, за които ще бъдат търсени проектни 

решения в партньорство, са по линия на сходните 

характеристики на териториите, в които е необходимо да се 

изследва  взаимодействието и да се подобри баланса между 

икономическото развитие, вкл. туристическата индустрия, от 



една страна, и опазването на околната среда и природните 

ресурси, от друга. 

Селските райони обикновено се характеризират като 

екологично чисти, изобилстващи от природни ресурси. Но 

тези територии не са изолирани от глобалните екологични 

проблеми, за които е необходимо да се търсят локални 

решения.  

Отрицателните въздействия върху околната среда могат да 

бъдат: прекомерно използване на природните ресурси, 

замърсяване на въздуха, замърсяване и изчерпване на 

водните ресурси, унищожаване на биоразнообразието 

/растителността, дивите животни и птици/, промени в релефа, 

деградация на ландшафта, прекомерна урбанизация и 

„архитектурно замърсяване”. 

 

РОЛЯТА НА МИГ И ПОДХОДА ВОМР 

 

Именно тук МИГ могат да са полезни, защото работят 

активно с местните общности, прилагайки подхода „отдолу-

нагоре” и могат да привлекат за каузата „Екологично 

отговорни” както малкото предприятие и стопанство, така и 

отделния гражданин. Защото именно отделните хора и 

осъществяваните от тях ежедневни дейности са тези, които  

са „приятел” или „враг” на околната среда.  

Местните инициативни групи имат потенциала и 

възможностите да работят в партньорство за повишаване на 

екологичната отговорност на местните общности и решаване 

на част от проблемите, които са свързани с  нови подходи и 

създаване на условия за опазване на природата, по-ефективно 

управление на отпадъците, рециклирането на отпадъци, което 

би довело до пестене на енергия и до повишаване на 

ресурсната ефективност. Всичко това би имало за резултат и 



по-добра конкурентоспособност на предприятията, както и 

постигане на обществени нагласи за „зелена икономика”, био 

и еко производства.  

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 
 

Насърчаването на екологичната отговорност на местните 

общности и подобряването на баланса и взаимодействието 

между социално-икономическите дейности, туристическата 

индустрия и опазването на околната среда, като водещ 

принцип за устойчивото развитие на селските райони на 

Европа. 

 

 

 
 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

 

СЦ 1: Да се проучи актуалното състояние на компонентите 

на околната среда и системата за управлението и 

оползотворяването на отпадъци от бита и от икономическите 

дейности на територията на МИГ-Разлог, вкл. туристическата 

индустрия; 



СЦ 2: Да се изследват и анализират нагласите на 

представители на местната общност от различни сектори по 

отношение на екологичната култура, пестене и опазване на 

природни ресурси, разделното събиране на отпадъци и 

рециклирането им за "нов живот", мнението на анкетираните 

за сегашното състояние на компонентите на околната среда, 

предложения и идеи за бъдещия проект /прилагане на 

подхода "отдолу-нагоре/; 

 

СЦ 3: Да се идентифицират и адаптират добри практики в 

сферата на насърчаването на екологична отговорност в 

селските райони на Европа за прилагане на територията на 

МИГ; 

 

СЦ 4: Да се извърши експертна оценка, консултации и 

обсъждане на резултатите от проучванията и предложените 

мерки и дейности за подобряване на ситуацията; 

 

СЦ 5: Да се проведат работни срещи между партньорите за 

обсъждане на бъдещия проект и Споразумение за 

сътрудничество, като се договорят ангажиментите, 

съвместните проектни дейности, начините на комуникация и 

координираност при подготовката, кандидатстването и 

изпълнението на проекта в условия на транснационално 

сътрудничество; 

 

СЦ 6: Да се разработи проект за транснационално 

сътрудничество, с който МИГ-Разлог да кандидатства за 

финансиране, необходимо за изпълнението му; 

 

СЦ 7: Да се осъществят дейности по информиране и 

публичност за проектната идея, за изпълнението на 



подготвителните дейности, за създаденото партньорство 

между МИГ от България и други Европейски държави, както 

и за целите и очакваните резултати от разработения проект за 

транснационално сътрудничество. 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 Провеждане на заседания и мероприятия за 

планиране на дейностите по проекта;  

 Провеждане на срещи с потенциални партньори – 

МИГ от България и от държави-членки на ЕС;  

 Подготовка и разработване на проект за 

транснационално сътрудничество;  

 Дейности по публичност и информираност 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Проведени срещи на територията на МИГ от 

България и на МИГ от страни- членки на ЕС;  

 Проведени 6 срещи, заседания и обучения;  

 Изготвен доклад на тема: «Екологични проблеми на 

територията на община Разлог и приложими начини 

за решаването им в рамките на проект за 

транснационално сътрудничество на МИГ-Разлог»;  

 Изготвени концепции, методики, описания на добри 

практики с анализи и предложения за адаптирането 

им;  

 Подготвено проектно предложение за 

транснационално сътрудничество;  

 Проведена информационна конференция, 

публикации в регионални медии, издадена брошура. 



                            

 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА 

ПРОЕКТА 

26 септември 2019 година 

 

DESCRIPTION OF THE PROJECT ACTIVITIES 

 

The project is based on the fact that the LAGs have the potential 

and opportunity to work to enhance the environmental 

responsibility of local communities providing new approaches 

and adapting good practices for nature protection, more efficient 

waste management, waste recycling, improving resource and 

energy efficiency. 

Local action groups that are active in rural areas shall strive, 

through the partnership project, to contribute to the achievement 

of the European vision for a clean environment which is linked to 

sustainable development ideas through the concept for utilization 

of nature, biodiversity and landscape diversity for tourism 

purposes.  



The project aims to sensitize the public attitudes about the 

benefits of "green economy", bio and eco-industries, 

environmentally responsible tourism and environmentally-

friendly economic activities. Improving the environment directly 

affects people's health and hence their quality of life. The theme is 

unifying for many rural areas of Europe. 

 

OVERALL PROJECT OBJECTIVE: 

 

To promote the environmental responsibility of local communities 

and improve the balance and synergy between socio-economic 

activities, the tourism industry and environmental protection as a 

guiding principle for the sustainable development of Europe's 

rural areas. 

 

SPECIFIC OBJECTIVES (SC): 

 

SO1: To improve the synergy and balance between economic 

activities, tourism industry and environment/ natural resources 

conservation; 

 

SO 2: To further develop waste management and utilization, 

resource efficiency, etc.; 

 

SO 3: To apply appropriate measures and actions aiming to 

introduce local policies to address the identified environmental 

problems in the respective LAGs’ territories by adapting good 

national and pan-European practices; 

 

SO 4: To enhance the ecological culture and awareness of local 

communities for nature and resource conservation; 

 



SO 5: To implement small-scale investment activities related to 

the environmental needs of the territory of each of the project 

partners; 

 

SO 6: To provide opportunities for presentation and multiplication 

of project results through LAGs’ associations at regional, national 

and European level; 

 

SO 7: To ensure sustainability of results and expand the 

partnership achieved. 

 

TARGET GROUPS 

 

Rural areas are typically described as ecologically clean, abundant 

with natural resources. But these territories are not isolated from 

the global environmental issues that require local solutions. 

Negative impacts on the environment include: excessive use of 

natural resources, air pollution, pollution and depletion of water 

resources, destruction of  biodiversity, landscape shifts, landscape 

degradation, excessive urbanization and "architectural pollution". 

LAGs can be useful and effective because they work actively with 

local communities using the bottom-up approach and are able to 

attract both the small enterprise and the farm, as well as the 

individual citizen to the “Environmental Responsibility” cause. 

Because it is the individual people and their everyday activities 

that are the "friend" or "enemy" of the environment. 

Project target groups are: 

Representatives of the economic / business sector on the territory 

of the LAG partner: 

 Owners / managers of manufacturing enterprises; 

 Owners / managers / staff at tourist and commercial 

establishments; 

 - Farmers and producers of agricultural and forestry 

products; 



 Representatives of the local government on the territory 

of the LAG partner; 

 Representatives of the civil and non-profit sector, incl. 

environmental, educational, cultural, sports, etc. 

organizations and institutions. 

 

MAIN ACTIVITIES 

 Carrying out meetings and planning activities for the 

project activities; 

 Meetings with potential partners - LAGs from Bulgaria 

and EU Member States; 

 Preparation and development of a transnational 

cooperation project; 

 Publicity and information activities. 

EXPECTED RESULTS 

 Carried out meeting on the territory of LAGs from 

Bulgaria with LAGs from EU member states.;  

 Conducted meetings and trainings;  

 Prepared report on the topic: “Environmental problems 

in the territory of  Razlog municipality and applicable 

ways of solving them in the framework of a 

transnational cooperation project of  LAG-Razlog”; 

 Developed concepts, methodologies, description of 

good practices with analyzes and suggestions for their 

adaptation.;  

 Developed transnational project proposal;  

 Conducted information conference, press publications 

and issued brochures. 

DEADLINE FOR IMPLEMENTATION AND 

REPORTING OF THE PROJECT 

26 September 2019  

 



 

Контактна информация: 

СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

РАЗЛОГ» 

п.к. 2760, град Разлог, област Благоевград 

ул. «Шейново» № 13, офис 2-4 

ел.поща: razlog_mig@abv.bg, 

интернет страница: www.mig-razlog.org 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Изданието е съфинансирано от Европейския съюз чрез 

ЕЗФРСР, но цялата отговорност за съдържанието му се 

носи от СНЦ „МИГ-Разлог“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че отразява 

официално становище на Европейската комисия или на 

Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 - МЗХГ.  

mailto:razlog_mig@abv.bg
http://www.mig-razlog.org/

