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1. Въведение 

1.1. Въведение към ръководството 
 

Това ръководство има за цел да изясни ролята на дейностите за сътрудничествопо 

LEADER в Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

 

Това ръководствоследва да се разглежда като индикативен референтен документ и не 

създава каквито и да е нови законодателни норми. Във всички случаи тълкуването на 

Закона на общността е прерогатив на Съда на Европейския съюз. 

 



Този документ представлява допълнение към Насокитеза местно развитие, ръководено 

от общността (ВОМР) –издадено от четирите Генерални дирекции (ГД) на 

Европейската Комисия, които са отговорни за ЕСИ фондовете
1
 - което вече илюстрира 

дейностите на сътрудничествопо ВОМР, както е посочено в Регламента за общо-

приложимите разпоредби (РОР) и специфичните за фонда регламенти за ЕЗФРСР
2
и 

ЕФМДР
3
.  

 

1.2. Въведение по LEADER/ВОМРв ЕЗФРСР 2014-2020 г. 
 

По време на периода 2014-2020 г., ЕЗФРСР ще подпомага транснационални и между-

териториални проекти за сътрудничество, извършвани от местни инициативни групи 

(МИГ) като част от изпълнението на стратегии за местно развитие (СМР), избрани по 

ВОМР/LEADER. 

 

Подпомаганетоза сътрудничествое задължителен елемент по мярката LEADER. 

Подготвителното подпомаганеза сътрудничествои подпомаганена проекти за 

сътрудничествотрябва да бъдат включени в Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР). Въпреки че е препоръчително обаче, това не е задължително на  равнище на 

МИГ. Индивидуалните МИГимат право да решават дали да използват или да не 

използват наличното подпомагане за сътрудничество.  

 

1.3. Обосновка на сътрудничеството по LEADER/ВОМР 

 

Сътрудничеството е начин за разширяване на местните възгледи и преноса на ново 
знание в областта, с цел подобряване на местните стратегии. То може да подобри 
иновативното естество на действията за местно развитие и да допринесе към 

повишена конкурентоспособност на областта чрез: изграждане на капацитет и 

привличане на нови бизнес партньори, както и разпространение на иновации, ноу-хау и 

нови умения. 

 

В допълнение към потенциалните ползи от между-териториалното сътрудничество (в 

границите на Страна членка), транснационално сътрудничествопредоставя 
допълнителна добавена стойност от Европа към местното развитие. 
 

Сътрудничествона района на МИГс други географски райони може да бъде основен 
компонент на каквато и да е ВОМР/LEADER стратегия за местно развитие (СМР) 
или допълнителен актив към тази стратегия. Тя може да се развива на етапи от 

обмен на опит до прехвърлянето на обещаващи практики до обща дейност. 

Сътрудничествос други територии, които прилагат ВОМР/LEADER може да бъде 

стратегически инструмент, който МИГможе да използва, за да достигне до 
критичната маса, която е необходима за някои проекти или да събере допълващи 
ресурси и експертиза.  

 

2. Юридическа обосновка на дейностите за сътрудничество по LEADER 
 

Сътрудничеството по LEADER е базирано на различни юридически текстове. 

 

                                                           
1
 Европейски структурни и инвестиционни фондове 

2
 Европейски земеделски фонд за регионално развитие 

3
 Европейски фонд за морско дело и рибарство 



Регламент 1303/2013 (РОР):  
 

Член 32 Местно развитие, ръководено от общността 

 

(2) Местно развитие, ръководено от общността, е:  

(d) изготвен като са отчетени местните нужди и потенциал и включва иновативни 

характеристики в местния контекст, сътрудничество и в случаите, в които е 

приложимо, сътрудничество.  

 

Член 34 Местни инициативни групи 

 

(3) Задачите на местните инициативни групивключват следното:  

(f) подбор на дейности и определяне на сума за подпомаганеи в случаите, в които е 

приложимо, представяне на предложения пред органа, който носи отговорност за 

окончателната проверка на приемливостта преди одобрение;  

(5) В случай на дейности по сътрудничество на местни инициативни групи, както е 

посочено в т. (c) от чл. 35(1), задачите, посочени в т. (f) от алинея 3 от този Членмогат 

да бъдат извършени от отговорен управляващ орган. 

 

Член 35 Подпомаганеот Европейските структурни и инвестиционни фондовеза 

местно развитие, ръководено от общността 

(1) Подпомаганеот ЕСИ фондове, насочени към местното развитие, ръководено от 

общността, включва:  

(c) подготовка и прилагане на дейностите по сътрудничество на местната 

инициативна група;  

 
Регламент 1305/2013 (Регламент за ЕЗФРСР):  
 

Член 44 Дейности за сътрудничество по LEADER 

 

(1) Подпомагането, посочено в т. (c) от Член 35(1) от Регламент (EU) № 1303/2013 се 

предоставя на:  

(a) проекти за сътрудничествов рамките на държава членка (между-териториално 

сътрудничество) или проекти за сътрудничество между териториив няколко държави 

членкиили в териториина трети страни (транснационално сътрудничество),  

(b) подготвително техническо подпомаганеза между-териториални и 

транснационалнипроекти за сътрудничество при условие че местните инициативни 

групимогат да демонстрират, че предвиждат изпълнението на конкретен проект.  

(2) Освен други местни инициативни групи, партньорите в местна инициативна група 

по ЕЗФРСР могат да бъдат:  

(a) група от местни публични и частни партньорив селска територия, която изпълнява 

стратегия за местно развитиев границите на или извън Съюза;  

(b) група от местни публични и частни партньорив извън-селска територия, която 

изпълнява стратегия за местно развитие.  

(3) В случаите, в които проекти за сътрудничествоне са избрани от местните 

инициативни групи, държавитечленкисъздават система за текущо кандидатстване.  

 

Те ще направят публични националните или регионалните административни 

процедури, които засягат подбора на транснационалнипроекти за сътрудничествои 

списък с приемливите разходи най-късно две години след датата на одобрение на 



тяхната Програма за развитие на селските райони.  

 

Одобрение на проекти за сътрудничествоот компетентните власти ще се осъществява 

не по-късно от четири месеца след датата на подаване на молбата по проекта. 

(4) държавите членкисъобщават на Комисията одобрените транснационалнипроекти 

за сътрудничество.  

 

Член 52 Европейска мрежа за развитие на селските райони 

 

(3) Задачите на мрежата ще бъдат следните (…)  

(g) подпомаганена националните мрежи и инициативи за транснационално 

сътрудничество, както и обмен по отношение на дейности и опит в областта на 

развитието на селските райони и обмен относно дейности и опит в областта на 

развитие на селските райони с мрежи в трети страни;  

(h) специфично за местни инициативни групи: (…)  

(ii) сътрудничество с органите за съвместна работа и технически подпомагане за 

местно развитие, изградени от ЕФРСР, ЕСФи ЕФМДРвъв връзка с техните дейности за 

местно развитие и транснационално сътрудничество.  

 

Член 54 Национална селска мрежа 

 

(3) Подпомагане от ЕЗФРСР по Член 51 (3) трябва да се използва: (…)  

(b) за подготовка и изпълнение на план за действие, който включва следното като 

минимум: (…)  

(iii) дейности във връзка с предоставянето на обучение и работа в мрежа за местни 

инициативни групии в частност техническо сътрудничество за между-териториално и 

транснационално сътрудничество, улесняване на сътрудничеството между местни 

инициативни групии търсенето на партньориза мярката, посочени в Член 35 (…).  

 

3. Условия за приемливост по ЕЗФРСР4
 

 

3.1. Общи принципи 

 

• Географски обхват: 

 

Географският обхват на възможните МИГ партньори за сътрудничество по 

ЕЗФРСР/LEADER са посочени в Чл. 44(2) от Регламент на ЕЗФРСР. В частност, този 

членгласи, че МИГимат право да си сътрудничат с партньориот държави в и извън 
границите на ЕС. Партньорив границите на ЕС могат да се намират в селски и 
градски райони. Партньориизвън ЕС обаче могат да се намират само в селски 

райони. 

 

За да максимизират изцяло потенциалните ползи от сътрудничеството, 

Управляващите органи (УО) трябва да избягват излишното ограничаване на 

географския обхват на сътрудничество. Докато МИГможе да си сътрудничи с 

                                                           
4
 ЕМРСРе разработила чрез „Портала на LEADER”изчерпателна „Ръководство за Транснационално 

сътрудничество [ТНС] по LEADER”, което може да бъде полезен инструмент за подпомагане на 

разработването на специфичен подход за програмно сътрудничество. Освен това публикува справки със 

специфична информация за държави членкиотносно правилниците и процедурите за ТНС за периода 

2007-13 г.: http://ЕМРСР.ec.europa.eu/leader/leader/en/transnational-cooperation_en.cfm 



партньорства в градски зони или зони извън ЕС, само дейности, засягащи СМР/МИГ, 

избрани за подпомаганепо мярка ВОМР/LEADER за програма за развитие на 

селските райони, ще бъдат приемливи за финансиране от ЕЗФРСР. Трябва да бъдат 

спазвани условията на „Приемливост на дейностите в зависимост от 

местоположението”, определени за ЕСИ (виж чл. 70 от РОР), особено по отношение 

на разходите в трети страни.  

 

• Вид партньори 

 

При дефинирането на правилата за сътрудничество, УОтрябва да предостави широк 

обхват потенциални партньори, за да отчете различните форми на партньорства, 

които се осъществяват в географските области в границите на и извън ЕС. В 

частност, те не трябва да изключват сътрудничествомежду МИГи партньорства 

различни от МИГ 

 

Член 44(2) от Регламента за ЕЗФРСР гласи, че партньор по проект за 

сътрудничествона МИГ по LEADER, който не е друга МИГ, трябва да бъде „група от 

местни публични и частни партньори  (…) която изпълнява стратегия за местно 

развитие”. Това означава, че обхвата на действие на тази група трябва да бъде сходен 

на този на МИГ, но не трябва да бъде съобразен с всички характеристики, 
определени в чл. 33 от РОР (относно “Стратегии за местно развитие, ръководено от 

общността”).  

 

Освен това Доклада на Фокус група 3 по LEADER на ЕМРСР(„Прилагане на мярка за 

сътрудничествопо LEADER”) съдържа ценни елементи на анализ и препоръки: 

http://ЕМРСР.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-3_en.cfm 

 

В началото на проект за сътрудничество, партньорите трябва да подпишат 

споразумение, което ясно очертава задачите на всеки партньор.  

 

Препоръчително е партньорите да редефинират/договорят основните критерии, 

свързани с дейностите, които ще бъдат извършени. Те могат също така да се 

договорят относно видовете дейности, които попадат извън обхвата на проекта.  

 

Важно е също така партньорите по сътрудничеството да се информират взаимно 

относно напредъка на проекта и каквито и да е изменения във връзка с неговото 

изпълнение, за да дадат възможност за извършването на необходими корекции и да 

гарантират изпълнението на взаимно договорените цели на проекта. 

 

• Бенефициерипо проектите за сътрудничество: 

 

Проектите за сътрудничествоизискват по-висока степен на координация, отколкото 

обикновените местни проекти. В много случаи те имат също силно колективно или 

териториално изменение. В тези случаи има смисъл окончателния бенефициер на 

подпомагането по проект за сътрудничествода може да бъде и самата МИГ. Това 

изрично е позволено от Член 34(4) от РОР.  

 

• Водещ партньор 

 

Не е задължително за проекти за сътрудничествода определят партньор (понякога 



наричан координираща МИГ), но е силно препоръчително. Ако няма водещ партньор, 

трябва да има изключително ясно разпределение на задачите между партньорите и 

много високо и еквивалентно равнище на ангажираност. 

 

Ролите и отговорностите на водещия партньор обикновено трябва да включват:  

• Ръководене и координиране на проекта – включване на подготовката за 

споразумение за сътрудничествомежду партньорите;  

• Координиране и наблюдение на приложенията за финансиране от всеки 

партньор;  

• Ръководене и координиране на изпълнението на проекта и задачите, които ще 

бъдат изпълнявани от всеки партньор (организиране на обмени, съвместни 

изходни показатели и т.н.);  

• Постижения по отношение на наблюдения и комуникация и финансов 

напредък.  

 

Други роли и отговорности могат да бъдат добавени, така че да съответстват на 

нуждите на всеки Проект за сътрудничество.  

 

Отговорностите на водещия партньортрябва да се покриват от по-висок бюджет за 

проект, отколкото този на другите партньори. Това може да бъде финансирано по 

един от следните начини: от МИГили от програмния бюджет за сътрудничествона 

съответния партньор; или от вноска от другите партньори по проекта.  

 

3.2. Видове подпомагане 

 
3.2.1. Подготвително техническо подпомагане5

 
 

Член 35 (1)(c) от РОРгласи, че „Подпомаганеот съответните ЕСИ фондове за местно 

развитие, ръководено от общността, включва :… подготовка и изпълнение на 

дейностите по сътрудничество на МИГ”. 

 

Това означава, че подготвителен елемент за техническо подпомагане е 
задължителен и трябва да бъде въведен във всички ПРСРза целия програмен 
период. Това подпомагане преди разработване вече е предоставяно по много 

програми през периода 2007 – 2013 г. и дори по време на Leader+, но сега е 

превърнато в задължителен елемент към подпомаганетоза сътрудничество. Това има 

за цел да стимулира предприемането от МИГ на дейности за сътрудничество.  

 

Разходите, които са приемливи по подготвителното техническо подпомагане, 
могат да включват например: 

 

• Разноски, които са свързани със събрания с потенциални партньори (пътуване, 

настаняване, хонорари за преводачи и т.н.);  

• Разходи за предварителна подготовка на проекта (напр. участие на събития, 

проучване за осъществимост на проекта, консултиране по специфични 

въпроси, разходи за превод, разходи за допълнителен персонал).  

 

Трудно е обаче да се предвидят всички дейности, които могат да бъдат необходими за 

                                                           
5
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да се изпълнят индивидуалните нужди на МИГпо подготовката на Проект за 

сътрудничество. Следователно силно се препоръчва да не се ограничава 
прекомерно описването на приемливите разходи в ПРСР.  

 

Подготвителното техническо подпомаганеможе да бъде предоставено само при 

условие, че МИГдемонстрира, че предвижда изпълнението на конкретен проект. Това 

означава, че трябва като минимум да определи целите и естеството на планирания 

проект. Обаче получаването на подготвително техническо подпомаганене е 
предпоставка за задължение от страна на последния да изпълни този проект, 
аконапример това се окаже нерентабилно. Подготвителното подпомаганее приемливо 

ако проекта не се осъществи и МИГ не се задължава да възстанови финансирането. 

 

Техническото подготвително подпомаганене трябва да финансира разноските 
след създаването на партньорството за сътрудничествона базата на споразумение, 

тъй като подготвителното подпомаганепо дефиниция трябва да предшества самия 

Проектза сътрудничество.  

 

УОима право да вземе решение да приеме горно ограничение за подготвително 

техническо подпомагане и има право да избере подходящ подход и критерии 

(например фиксирана сума за МИГили за молба и т.н.)  

 
3.2.2. Подпомаганена Проектза сътрудничество6 
 
Подпомагане от ЕЗФРСР може да бъде използвано за финансиране на дейностите по 

самия проект за сътрудничество. 

 

Проектът за сътрудничествотрябва да бъде конкретна дейност с ясно 
идентифицирани резултати или изходни показатели,които са от полза за 

съответните територии. Проектите могат да се фокусират върху широк обхват от 

действия. Те могат например да покриват изграждане на капацитет и прехвърляне на 

опит за местно развитие, например чрез общи публикации, обучителни семинари и 

туинингови споразумения (като например обмен на програмни ръководители и 

персонал), което води до възприемане на общи или сходни методологически и 

работни методи, както и съвместна или координирана работа по развитието. 

 

Критериите за приемливост могат да бъдат определени в СМРили на програмно 

равнища съгласно избраната система за подбор (виж 4.2.1 и 4.2.2 по-долу). 

Критериите трябва да следват същия подход, който се използва за проекти, 

изпълнени съгласно СМР („Местни проекти”)
7
.  

 

3.3. Финансов обхват за подпомаганетона сътрудничество 
 

В рамките на всяка ПРСР, трябва да бъде резервирана специфична сума от бюджета 

по мярка LEADER за дейности за сътрудничество. Това се прави за да се гарантира 

на МИГосъществимостта при изпълнението на такива проекти. Бюджетът за 

сътрудничествотрябва да е посочено в таблиците за финансови изходни показатели 

на ПРСР.  
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В случаите, в които подбора на проекти за сътрудничествосе извършва от МИГ, 

съответния бюджет трябва да бъде предварително разпределен за МИГ, заедно с 

разпределението за изпълнение на местни проекти. Ако обаче дейностите по 

сътрудничество се управляват централно, МИГняма да разполага с какъвто и да е 

предварително разпределен бюджет за тези дейности и кандидатства за 

подпомаганена базата на проект в рамките на процедурите за набиране на 

предложения, организирани от MA. 

 

Опитът показва, че разработването на проекти за сътрудничествоима нужда от време. 

Това е и причината, поради която се препоръчва осигуряването на бюджет за 

национално съ-финансиране за сътрудничествопо време на периода на финансиране. 

 

Разходни категории:  

 

В допълнение към разходите, направени индивидуално от всеки партньор за 

сътрудничество, делът от общите разходинаправени в рамките на дейностите на 

сътрудничество също трябва да бъдат приемливи. Общите разходи са онези, които 

трябва да бъдат споделени от партньорите (например за съвместен уебсайт или 

брошура).  

 

С цел избягване на излишни пречки пред МИГ, трябва да бъдат положени усилия на 

национално равнище да се хармонизират възможните разходни категории в 

националните указания или законодателство и преди всичко ясно да се 

идентифицират неприемливите разходни категории. 

 

4. Процедури за подбор на дейностите по сътрудничество 

 

4.1. Подборът на техническото подготвително подпомаганеза сътрудничество 
 

За да се улесни започването на работата по сътрудничество, изисква се да има 

отделна процедура за техническо подпомагане, която е различна от процедурата за 

подбор за самите проекти за сътрудничество.  

 

Подбор на подготвителното техническо подпомагане може да бъде осъществен от:  

 

a) чрез административна процедура за подбор – безвъзмездната помощ се изпраща на 

избраната МИГ след подаване на молба до Управляващия орган; или 

b) чрез местна процедура за подбор, проведена от МИГ, която използва част от 

бюджета, разпределен за изпълнението на тяхната СМР.  

 

4.2. Подбор на самите проекти за сътрудничество 
 

Съгласно чл. 34 (РОР), от МИГ зависи да прави подбор на проект, които да бъдат 

изпълнени съгласно стратегията за местно развитие (СМР). От друга страна, като 

изключение от Член 34(3)(f) РОР, Проектите за сътрудничество могат в някои случаи 

да бъдат избрани от Управляващия орган (УО).  

 

Следователно съществуват два начина за процедури за подбор на проекти: подбор от 

МИГ; и подбор от УО (виж чл. 4.2.1 &чл. 4.2.2 по-долу). Възможно е да се използват 

два начина за селектиране на проекти за сътрудничествоедновременно в рамките на 



една програма. 

 

Отговорните власти трябва да допринасят проактивно към ограничаването на 

забавянията в процеса на вземане на решения; успеха на Проектите за 

сътрудничество със сигурност зависи от бързата обработка на молби от различните 

партньори за сътрудничество. Решението за разпределение на финансиране трябва да 

се осъществява в срок от четири месеца от датата на подаването на проекта (параграф 

три от член44(3) Регламент на ЕЗФРСР). Това ограничение от време трябва да се 

прилага и по отношение на проекти за сътрудничество, избрани от МИГ.  

 

Държавите членкитрябва да гарантират, че разликите в процедурите за подбор и 

крайните срокове не обезсърчават МИГ от сътрудничеството. Както например по 

отношение на бърз процес за вземане на решение, на УО се препоръчва да намерят 

начини за предоставяне на условно одобрение на проекти за сътрудничествов тяхната 

собствена територия, което е предмет на одобрение от страна на партньорите от друг 

УО в разумен срок от време. Това трябва да улеснява изпълнението на проекти, които 

включват одобрението на различни национални или регионални администрации. 

 
4.2.1 Подбор от местни инициативни групи (МИГ)  
 

В случаите, в които сътрудничеството е било интегрирано в стратегия за местно 

развитие (СМР) на МИГ като една от нейните приоритети, проектите за 

сътрудничествосе подбират от МИГ. При този модел за изпълнение, подхода отдолу-

нагоре се прилага също и по отношение на сътрудничеството.  

 

В идеалният случай, както и за да се придържа максимално към принципите на 

ВОМР/LEADER, силно препоръчително е МИГда включи дейности по 

сътрудничествов своите СМР. Това може да се осъществи под формата на 

специфични дейности за сътрудничествоили изчерпателна стратегия за 

сътрудничество, което зависи от нуждите, идентифицирани в SWOT анализа.  

 

МИГдекларира своето намерение да си сътрудничи в област(и), включено в неговата 

стратегия; но не е задължително точните партньорида бъдат идентифицирани 

задължително (тъй като например същите все пак биха могли да бъдат избрани за 

финансиране по LEADER съгласно техните ПРСР). МИГизготвя клауза за 

сътрудничествов своите планове за действие и финансов план (който може да бъде 

коригиран в резултат на процедура за мониторинг и оценяване в случаите, в които е 

необходимо).  

 

В този случай, бюджета за сътрудничествосе разпределя към МИГзаедно с 

разпределението за изпълнението на СМР. МИГизбира своите Проекти за 

сътрудничество както всеки друг проект в рамките на СМР. Ролята на участващите 

органи впоследствие е същата, както за какъвто и да е друг проект, въпреки че 

вероятно ще има други стъпки, от които партньоритепо проекта могат да зависят при 

одобрението на друг орган. 

 

Обаче е възможно да има изключение по правото на МИГ за подбор на проекти за 

сътрудничество от страна на УО, тъй като това са не само местни проекти, но имат 

по-широк териториален обхват. Съответно УО има право да счете за важно да 

ръководи процедурата чрез изготвяне на предложения за проекти, учредяване на борд 



за селектиране на проекти за сътрудничество и дефиниране на единни критерии, 

включително тематичен подход за всички МИГв програмната зона. 

 

Много държави членкиса третирали действията си по този начин чрез няколко 

поколения на LEADER (вижте примери за текущия период
8
). Тази опция обаче няма 

да попречи на МИГда избере Проекти за сътрудничество, които са приравнени със 

своите стратегия. Няма да има нужда да се елиминира или да се отслабва естеството 

отдолу-нагоре на проектите.  

 
4.2.2. Подбор от Управляващите органи 
 

В случаите, в които УОсе ангажира с подбора на Проекти за сътрудничество, трябва 

да бъде учредена „текуща” процедура(Член 44(3) от Регламент на ЕЗФРСР). Това 

задължение следва да се разбира по такъв начин, че ако селекцията на проекти е 

организирана чрез обаждания е било необходимо същите да бъдат постоянно открити 

в хода на целия период, или е трябвало да има минимум три до четири конкурса 

годишно, с цел гарантиране на продължителния достъп до този вид подпомагане.  

 

Във всички случаи, конкурсите ще бъдат организирани достатъчно често, така че да 

не попречат на изпълнението на проектите, които включват партньори от различни 

програмни области (виж Раздел 5 по-долу, както и Анекс 2: Ръководство на ВОМР, 

раздел 8.4). Предвид времето, отделено за подбор на проекти за сътрудничество, 

УОса поощрени да намерят начини за хармонизиране на закриването на процедурата 

за подбор в края на програмата. 

 

УО се задължава да съобщи на партньорите също дали даден проект е или не е 

одобрен на партньорите и на други УО. Този обмен на информация се изисква, тъй 

като изпълнението на проекта (напр. плащания) може да започне само ако всички 

съответни процедури са били изпълнени. 

 

Както е посочено по-горе, УОтрябва да гарантират бърз процес за вземане на 

решения и се насърчават да намерят начини за предоставяне на условно одобрение за 

проекти за сътрудничествов тяхната собствена територия, което подлежи на 

одобрение на партньорите от друг УОв разумен срок. Тези мерки трябва да улесняват 

изпълнението на проекти, които включват одобрението на различните национални 

или регионални администрации.  

 

5. Специфични условия за транснационално сътрудничество (ТНС)  
 

Регламентът на ЕЗФРСР съдържа условия, които специфично подобряват 

прилагането на проекти за транснационално сътрудничество (ТНС) и ограничават 

известните затруднения, които са свързани с факта, че всеки проект има нужда от 

одобрението на няколко УОот различни държави членки.  

 

Член 44 от Регламент на ЕЗФРСР съдържа няколко важни задължения за УОв 

ръководството на ТНС, които са посочени по-долу. (Виж също Раздел 6 за 
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задълженията към Европейска мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР) и 

Националните селски мрежи (НСМ) във връзка с техническото подпомаганена ТНС.)  

 

• “[Държавите членки] се задължават да оповестяват публично 

националните или регионални административни процедури, които 

засягат подбора на транснационално проекти за сътрудничествои списък 

с приемливи разходи най-късно две години след датата на одобрение на 

тяхната Програма за развитие на селските райони” (ал. 2, чл. 44(3) от 

Регламент на ЕЗФРСР)  

 

Това трябва да помогне за предоставянето на публично достъпно обобщение относно 

тези артикули спрямо всички заинтересовани страни. Това е от особена важност за 

МИГ, която, за да учреди проект за ТНС, трябва да разбере не само правилата за 

ТНСпо тяхната собствена ПРСР, но също и онези, които се прилагат по отношение на 

които и да е партньори за сътрудничество.  

 

Освен това е препоръчително да се осъществи обмен на опит между различните 

видове правила за постигане на сходни подходи. Това е от особена важност за 

държавите членки (ДЧ) между които може да се очаква изпълнението на много 

ТНСпроекти  – съгласно опита от 2007-13 г.. За вдъхновение могат да послужат 

информационни листове (фишове) за ТНС за всяка държава членка, които са 

публикувани на уебсайта на ЕМРСР 2007-2013 г.. Очаква се, че за 2014-2020 г., 

ЕМРСРще събира и публикува информацията по сходен начин. 

 

• “Одобрениена проекти за сътрудничествоот компетентния орган се 

извършва не по-късно от четири месеца след датата на подаване на 

молбата за проекта”.(ал. 3, чл. 44(3) от Регламент на ЕЗФРСР)  

 

За да улеснят изпълнението на проекти, които включват одобрението на различни 

национални или регионални администрации, държавите членкитрябва да гарантират 

бърз процес за вземане на решения, така че разликите в процедурите за селекция и 

крайните срокове да не откажат МИГот сътрудничество. Четири месеца е 

максималния срок на забавяне за вземане на решение по молба за Проект за 

сътрудничество, която се разглежда като приемлива от регламента.  

 

На УОсе препоръчва да намерят начини за предоставяне на условно одобрение за 

проекти за сътрудничествов тяхната територия, което подлежи на одобрение от 

страна на партньорите от друг УОв разумен срок от време. 

 

• “Държавите членкище съобщават на Комисията одобрените 

транснационално проекти за сътрудничество”.(Член 44(4) Регистър на 

ЕЗФРСР)  

 

С това се изпълняват две цели: да се гарантира последващото действие за ТНСна 

европейско равнище (Комисията предоставя консолидирана информация относно 

одобренията); да се предложи платформа за обмен на информация между ДЧ, които 

участват в един и същ ТНС проект:  

 

Поради липса на координирана процедура за одобрение, задължението за 

уведомление е свързано с всяко индивидуално одобрение. НСМможе да помогне на 



Управляващите организа събирането на необходимата информация и справяне с 

последващите работи. ЕМРСРима право да оказва въздействие в рамките на обхвата 

на своите задачи (Чл. 52(3)(g) Регламент на ЕЗФРСР
9
) чрез разпространяване и 

публикуване на информация (виж също Раздел 6 по-долу).  

 

Това уведомление трябва да бъде извършено чрез Структурните фондове и 

Кохезионния фонд 2014.
10

 (За проект за формуляр за отчитане, вижте Анекс 3). 

Повече подробна информация относно тази процедура ще бъде направена надлежно. 

По отношение на периодичността на уведомленията, препоръчително е същите да 

бъдат осъществени текущо. 

 

Опитът от 2007-2013 е показал, че някои ДЧнямат желание да изпратят известията, 

ако не притежават всички данни, които са заявени във формата. Но тъй като една от 

основните цели е да се позволи бърз обмен на информация, ДЧ са поканени да 

изпратят уведомление относно одобренията дори ако формуляра не е изцяло 

завършена. Фактът, че формата е подадена чрез Структурните фондове и 

Кохезионния фонд не води до отрицателни последици за ДЧ, ако е първия случай тя 

не е напълно попълнена. Цялата оставаща информация трябва да бъде актуализирана 

в Структурните фондове и Кохезионния фонд, когато е налична. 

 
6. Ролята на селските мрежи (ЕМРСРи НСМ) в сътрудничеството по LEADER 
 

Регламентът на ЕЗФРСР изброява задачите, които Европейската мрежа за развитие на 

селските райони (ЕМРСР) и националните селски мрежи (НСМ) трябва да 

изпълняват. Двете имат специфичен дял относно общото подпомаганеи специфично 

техническо подпомаганена МИГв областта на сътрудничеството по LEADER.  

 

По отношение на ЕМРСР, съществува ясен мандат за подпомаганена 

транснационалните инициативи и националните селски мрежив тази връзка. Освен 

това ЕМРСРще си сътрудничи с органите за съвместна работа и техническо 

подпомагане за ВОМР, които са създадени от другите ЕСИ фондове, освен това 

конкретни по отношение на транснационалното сътрудничество (виж Чл. 52(3)(g) и 

(h)(ii) Регламент на ЕЗФРСР).  

 

Относно задачите на НСМвъв връзка със сътрудничеството, има много специфичен 

фокус върху предоставянето на технически съдействия и улесняване на дейностите 

по сътрудничествона МИГ. Това може да бъде осъществено чрез различни видове 

инструменти за упражнение и информационно-технологични инструменти, но може 

също така да включва предоставянето на индивидуални или колективни 

консултантски услуги или наставления (виж Член 54(3)(b)(iii) Регламент на ЕЗФРСР).  

 
7. Заключителни препоръки 
 

За да се поощри сътрудничеството в контекста на областта на местно развитие, 

ръководено от общността (ВОМР), държавите членки (ДЧ) могат да поставят 

приоритет върху тяхната процедура за селекция за МИГ, които са интегрирали 

                                                           
9
 Член 52(3). Задачите на мрежата ще бъдат … (g) подпомагане на националните мрежи и инициативи за 

транснационално сътрудничество и действията засягащи обмен и опит в областта на развитие на 

селските региони с мрежи в трети страни.  
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сътрудничествотов техните стратегии за местно развитие (СМР). Те биха могли, 

например, да направят качеството на предложенията на МИГ за сътрудничество 

критерий за избор на техните стратегии. 

 

Като се вземе предвид, че в системата за споделено управление не всички 

правилници могат да бъдат хармонизирани на европейско равнище, освен това се 

препоръчва да се положат усилия за хармонизиране на процедурите и дефинициите за 

сътрудничествопо LEADER доколкото е възможно на равнище на ДЧ. Това е валидно 

с особена сила във връзка с между-териториалното сътрудничествов ДЧс регионални 

ПРСР, но също и между ДЧ, участващи в транснационално сътрудничество (ТНС). 

Референтните документи, посочени по-долу, могат да предоставят помощ в този 

аспект. 

 

Трябва да бъде взето предвид, че сътрудничеството по LEADER е отличителен 

инструмент за МИГ, които изпълняват СМР. Използването на други инструменти за 

териториално сътрудничество, предложено от ЕСИ фондовете – и по-конкретно целта 

за програми за Европейско териториално сътрудничество (ETC), финансирани от 

ЕФРСР–може да бъде допълващ актив и създаване на синергични взаимодействия, 

като винаги се взема предвид възможния различен обхват и размера на изпълнените 

проекти. 

 

АНЕКС 1. Референтни документи (за периода 2014-2020 г.) 
 
Референтни документи (за периода 2014-2020 г.): 

• Ръководство за местно развитие, ръководено от общносттав 
Европейските структурни и инвестиционни фондове(версия от юни 2014 

г.): раздел 8.4 (Проекти за сътрудничество) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_co

mmunity_local_development.pdf 

 

• Ръководствоза местно развитие, ръководено от общносттаза местни 
участници 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_В

ОМР_local_actors.pdf 

 

• Фиш по мярката по LEADER (наличен в CIRCA)  

 

Референтни документи (за периода 2007-2013 г.):  
 

• Ръководствоза изпълнението на Мярката за сътрудничествопо оста 

LEADER на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (Освен 

това включва методологически елементи). На разположение на: 

http://ЕМРСР.ec.europa.eu/leader/leader/en/transnational-cooperation_en.cfm 

 

• Фокус група 3 на ЕМРСР: „Изпълнение на мярка за сътрудничествопо 

LEADER", Доклад до подкомисията за LEADER от 20 май 2010 г.: 

http://ЕМРСР.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-3_en.cfm 

• Във връзка с методологическите аспекти на транснационално 

сътрудничество (ТНС), моля вижте раздел ТНСпо LEADER на уебсайта на 

ЕМРСР („Практическа информация и инструменти относно начина, по 



който да се изградят и да се приложат проекти за транснационално 

сътрудничество”): http://ЕМРСР.ec.europa.eu/leader/leader/en/transnational-

сътрудничество_en.cfm 

• Окончателен доклад на ЕМРСРотносно състоянието на работите във връзка 

с Мярка 421 от ПРСР в ЕС-27 (май 2014 г.):  

• http://ЕМРСР.ec.europa.eu/ЕМРСР-

static/app_templates/ЕМРСР_assets/pdf/leader-

gateway/Measure_421_State_of_play_FINAL_May_2014.pdf 

• Ръководство за НСМ, Глава III, раздел 3.6: Техническо съдействие за 

Транснационално сътрудничество (ТНС) и вътрешно-териториално 

сътрудничество (2014) 

http://ЕМРСР.ec.europa.eu/ЕМРСР-

static/app_templates/ЕМРСР_assets/pdf/ръководствоbook/3.6.pdf 

 
АНЕКС 2. Раздел 8.4 от Ръководство за ВОМР 

 

"8.4. Проекти за сътрудничество 

 

По ВОМР, Средствата могат да финансират подготовката и изпълнението на 

дейности по сътрудничествона местните инициативни групи.  

 

Регламентите на ЕЗФРСР и ЕФМДРспецифично дефинират обхвата и правилника 

за сътрудничествоза МИГ по LEADER и ЕФМДРМИРГ. По време на периода от 

2007-2013 г., подпомаганетоще бъде налично за изпълнението на вътрешно-

териториални и транс-национални проекти. В допълнение, подготвителното 

техническо подпомагане може да бъде подпомогнато (напр. разноски за събрания 

между потенциалните партньори, проучвания и т.н.), ако МИГдемонстрират, че 

подготвят изпълнението на Проект за сътрудничество.  

 

За опростяване и консистентност, силно препоръчително е да се използват същите 

правилници за ЕФРСРи за ЕСФ.  

 

На селските МИГи МИРГв рибарските стопанства и крайбрежните зони 

понастоящем се позволява изрично да си сътрудничат не само с партньорите, 

които изпълняват стратегия за местно развитиесъответно в селски райони или в 

райони на рибарски стопанства, какъвто е бил случая за периода 2007-2013 г., но 

също и с местни публично-частни партньорствав други видове зони, които 

изпълняват стратегия за местно развитие. Сътрудничеството с местни публично-

частни партньорства, които се намират извън границите на ЕС, също ще бъдат 

възможни, въпреки че ЕЗФРСР ограничава тази възможност за партньорите, 

които се намират в селските региони, докато ЕФМДРне ограничава вида приемливи 

зони. 

 

Тази възможност би могла напр. да подпомогне синергичните взаимодействия 

между местни групи, които използват различни стратегии, но се намират 

(частично) в един и същи район (напр. градски-селски или селски-риболовен). Освен 

предимството от обмен на опит и взаимно обучение, МИГби имало полза от 

разработването на сътрудничествооколо основните теми, за които е по-добре да 

бъдат разрешавани при по-широк мащаб.  

 



Опитът с LEADER и Ос 4 от ЕФР показва, че в много случаи самите МИГ/МИРГ, са 

лицата, които са бенефициери по проектите за сътрудничество, тъй като те са 

по-сложни за изготвяне и за управление, отколкото местните проекти. 

 

Във връзка с управлението на проекти за сътрудничество, съществуват две 

възможности (на базата на опита на LEADER):  

 

8.4.1. Селекция на проекти за сътрудничествоот МИГ 

 

При първата опция, сътрудничеството се интегрира в стратегиите за местно 

развитиеи финансирането за сътрудничество (което покрива подготвителното 

подпомаганеи проектите) се разпределя по същото време, в което и местния 

бюджет. Проектите за сътрудничествосе подбират от местните инициативни 

групипо същия начин, както местните проекти. 

 

8.4.2. Подбор на проекти за сътрудничествоот управляващи органи 

 

Тъй като проектите за сътрудничествоса с по-високи изисквания при тяхното 

изготвяне и управление, някои държави членкимогат да вземат решение да 

позволяват на Управляващия орган да избере онези проекти и в допълнение към това 

да организира процедури за оферти за подготвително техническо подпомагане за 

тях. Това трябва да се разбира като изключение от подхода отдолу нагоре. 

 

В този случай по отношение на ЕЗФРСР, Управляващите органитрябва да изградят 

система за постоянни предложения. Решенията относно разпределението на 

финансирането трябва да се осъществи в срок от 4 месеца след датата на 

подаване на проекта. Ако подбора на проекти се извършва чрез процедури, 

препоръчително е да се издават минимум от три до четири конкурси годишно, с цел 

гарантиране на сходна скорост на одобрение от всички Управляващи органи, които 

ще бъдат засегнати от Проект за сътрудничество. Във всички случаи, това трябва 

да бъде достатъчно често, така че да не се попречи на изпълнението на проекти, 

които включват партньори, произлизащи от различни програмни области. 

 

За да се улесни изпълнението на проекти, които включват одобрението на различни 

национални или регионални администрации, държавите членки/региони трябва да 

вземат съответни мерки за да се уверят, че разликите в процедурите за подбор и 

крайните срокове няма да откажат МИГот сътрудничеството. 

 

Във връзка с транснационалното сътрудничество по ЕЗФРСР и ЕФМДР, следните 

задължения се предвиждат за държави членки, за да се подпомогне общото 

изпълнение на тези проекти:  

 

Административните процедури трябва да бъдат извършвани публично, 

включително списък с приемливи разходи. 

 

Държавата членкасъщо трябва редовно да съобщава относно одобрението на 

всички транснационални проекти на Комисията. За ЕЗФРСР, Комисията изготвя 

система за обмен на информация, която ще помогне на участващите органи да 

получат обобщение на процедурата за одобрение на проекта в различни държави 

членки”. 



 

АНЕКС 3. Формуляр за обмен на информация 
 

ФОРМУЛЯР ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ТРАНСНАЦИОНАЛНИПРОЕКТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

1. Основна информация относно проекта 

 

1.1. Заглавие на проекта за сътрудничество (вкл. акроним, ако е приложимо) [на 

английски език]*:  

 

 

1.2. Продължителност на дейностите, предвидени по проекта за 

сътрудничество*:  

1.2.1. Начална дата:  

1.2.2. Крайна дата:  

 

1.3. Подготвително технически подпомагане [предоставя се отделно за всеки 

партньор]*:  

 

Проекта за сътрудничествобеше ли придружен от подготвително техническо 

подпомагане?  

Да 

Не 

 

1.4. Теми на проекта / ключови думи [падащо меню]*  

 

1.5. Общи разходи за периода на времетраене на проекта за сътрудничество(в 

€)*:  

 

от които ЕЗФРСР:  

друго публично участие:  

частно участие: 

 

Ако са събрани други средства, моля посочете:  

 

1.6. Допълнителна информация (или уебсайт на проект) [моля посочете кратно 

описание на проекта]:  

 

2. Информация относно партньориза сътрудничество 

 

2.1. Данни за МИГ 1*:  

 

2.1.1. Официално наименование на МИГ [падащо меню]:  

2.1.1.1. Партньор по Leader:  

Да  

Не 

 



2.1.2. Лице за контакт в МИГ за  

2.1.2.1. Име:  

2.1.2.2. Адрес за контакт:  

2.1.2.3. Телефонен номер:  

2.1.2.4. Електронна поща:  

2.1.2.5. Езици които лицето говори/разбира: 

 

 

2.1.3. Дата на одобрение на проекта:  

 

 

2.2. Данни за МИГ 2:  

 

 

2.2.1. Официално наименование на МИГ [падащо меню]:  

 

2.2.1.1 Партньор по Leader:  

Да 

Не 

 

2.2.2. Лице за контакт в МИГза сътрудничество 

2.2.2.1. Име:  

2.2.2.2. Адрес за контакт:  

2.2.2.3. Телефонен номер:  

2.2.2.4. Електронна поща:  

2.2.2.5. Езици които лицето говори/разбира: 

 

 

2.2.3. Дата на одобрение на проект:  

 

 

2.3. Други данни за партньора [в случай на партньор, който не е МИГ]:  

 

 

2.3.1. Официално наименование на партньора:  

 
 

 

 

 

 
2.3.2. Име на лицето за контакт за сътрудничество 

2.3.2.1. Име:  

2.3.2.2. Адрес за контакт:  

2.3.2.3. Телефонен номер:  

2.3.2.4. Електронна поща:  

2.3.2.5. Езици които лицето говори/разбира: 



* Задължително 

 

 

 

 

 

3. Компетентен Управляващ орган 1 (данни за лице за контакт):  
 

3.1 ПРСР [падащо меню]*:  

3.2 Име:  

3.3 Адрес за контакт:  

3.4 Телефонен номер:  

3.5 Електронна поща:  

 

4. Компетентен Управляващ орган 2 (данни за лице за контакт):  
 

4.1 ПРСР [падащо меню]*:  

4.2 Име:  

4.3 Адрес за контакт:  

4.4 Телефонен №:  

4.5 Адреси на електронна поща:  

 

5. Статус на проекта*:  
 

5.1 Текущ:  

5.2 Отменен:  

5.3 Завършен:  


