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Представяне на резултатите от 
проведено проучване на добри 
практики и иновативни проекти 
подкрепени от Програмата за 
развитие на селските райони 
(2007-2013 г.) в България, 
Великобритания и Естония.  
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Определяне на критерии за избор и избор 
на добри практики, които да бъдат 
наблюдавани 

• Установяване на добри практики; 

• Набор от критерии за определяне на мерки по ПРСР, в рамките на 
които да бъдат избрани подкрепени иновативни проекти за 
наблюдение; 

• Технология за избор на проектите; 

• Критерии за анализ, оценка и избор на добри практики; 

• Типологизация. 

 



Установяване на добри практики 

• наличие на иновативен елемент сред предвидените в конкретния 
подкрепен проект дейности; 

• наличие на осъществено плащане за изпълнение на проекта – 
междинно или окончателно; 

• липса на нередности или откази за признаване на извършени 
разходи в резултат на недобро изпълнение. 

Наборът от критерии е изготвен с отчитането на определени 
ограничителни условия. 

 

 



Набор от критерии за определяне на 
мерки по ПРСР 

• дейности, свързани с опазване на околната среда; 

• дейности, свързани с преминаване към биологично производство; 

• дейности, свързани с подобряване на възможностите за маркетинг, 
преработка и производство на биологични земеделски продукти; 

• дейности, свързани с подобряване на енергийната ефективност; 

• дейности по провеждане или участие в обучения, свързани с 
опазване на околната среда; 

• дейности, свързани с подготовка и производство на енергия от 
биомаса и ВИЕ; 

• създаване на организации и мрежи на производители; 

• развитие на нови услуги в селските райони, вкл. подобряване на 
достъпа до информация, предоставяне на информационно 
обслужване и развитие на информационни и комуникационни 
технологии; 

• дейности, свързани с развитие на местния социален потенциал. 

 



Технология за избор на проектите 

• разпределение на иновативните критерии по мерки; 

• разпределение на проектите за наблюдение по приоритетни оси на 
ПРСР; 

• разпределение на проектите за наблюдение по географски 
принцип – на ниво район за планиране и/или на ниво 
административна област. 



Критерии за анализ, оценка и избор на 
добри практики 

• практиката се отнася се до някоя от тематичните направления на 
основните четири групи иновации; 

• практиката може да се определи като успех или има потенциал да 
се превърне в успех (в случай, че наблюдавания проект все още е 
в процес на изпълнение); 

• практиката може да бъде приложена в друга географска зона; 

• практиката да бъде приложима при определени условия, в 
разумен период от време и при използването на разумно 
количество ресурси; 

• резултатите от практиката да бъдат измерими (да може да бъде 
измерено тяхното въздействие); 

• практиката да бъдат в унисон с новата предложения за развитие 
на ОСП. 

 



Типологизация 

• Мярка 

• Критерии 

• Тип иновация 

•Икономически 

•Технически 

•Социални 

•Организационни 

• Групи иновации/степен на присъствие на иновацията 

 



Приоритетна ос 1 

• Проектите, които се реализират по приоритетна ос 1 в рамките на 
ПРСР в България по тип на иновациите са предимно икономически, 
свързани с технологии за опазване на околната среда, които се 
характеризират с ниска степен на присъствие на иновации. В тази 
област с висока степен на иновации се характеризират проекти в 
областта на директния маркетинг. 

• Проектите, подпомагани от програмата в Естония са сходни, но са 
налице и такива с организационни иновации, докато 
наблюдаваните проекти от Великобритания са в много широк 
спектър по отношение на типовете иновации 

 



Приоритетна ос 2 

 Основен извод, който може да бъде направен по отношение на 
иновациите в областта на селското стопанство, подпомагани по 
приоритетна ос 2 в ПРСР на България е, че са включени много 
малко допустими дейности, които да могат да бъдат 
класифицирани като иновативни. При това възможните иновации 
се характеризират с ниска степен на иновативност.  

 



Приоритетна ос 3 

• Акцентът в проектите изпълнявани в България по ПО 3 са 
предимно свързани с изграждането на централи/ паркове и 
изграждане на съоръжения при проектите, подпомагащи 
общините. 

• В останалите две страни проектите са изключително разнообразни 
по характер, например: биокомпостиране, опазването и 
възстановяването на елементите на природната среда – 
национални и природни паркове, изостанали местности. 

 



Добри примери: ЕЕ8 Проект „ Селски 
туризъм за посетители с увреждания“ 

• „Сътрудничете си! Не се колебайте да питате! Кандидатствайте за 
подкрепа! Поставяйте си цели!“ 

• Непрекъснатото обучение и развитие са в основата на успешната 
организация и устойчивостта по време на икономическата криза. 

• Получената подкрепа ни даде кураж да кандидатстваме за 
подкрепа за по-нататъшни инвестиции, необходими за развитието 
на организацията. 

• Стремежът към постоянно развитие и устойчивост е особено важен 
дори в условия на икономическа криза. Осигуряване на най- 
високо качество услуги е от изключителна важност за 
посетителите, тъй като негативната обратна връзка се 
разпространява по-бързо от позитивната.  

 



Добри примери: ЕЕ10 Проект 
„Туристическа мрежа Пътят на лука“ 

• Проектът създава условия за сътрудничество между  
туристическите предприемачи в региона.  

• За посетителите на региона са осигурени възможности за отдих и 
развлечения като посещение на музеи, църкви и езерото Peipsi, 
изработването на сувенирни изделия, риболов, разходки сред 
природа, дегустация на местната кухня и възможности за 
настаняване, които позволяват на туристите да се насладят на 
региона за по- дълъг период от време. 

• Въпреки че изграждането на доверие между лидерите в мрежата и 
туристическите предприемачи отнема време, то подсилва 
увереността и потенциала за успешно сътрудничество - 
характеристики, на които туристите разчитат. 

 



Добри примери: GB1 Проект „Електронен 
портал за подкрепа на животновъди в 
северозападна Англия“ 

 Уебсайтът е пуснат в употреба през август 2009 година и до 
31.01.2011 има 19 422 уникални посещения и 11 687 редовни 
посетители. Общо 801 потребители получават месечния бюлетин, а 
44 фермери без имейл адреси са абонирани за хартиен носител на 
бюлетина. Уебсайтът подобрява прозрачността при усвояване на 
средства по програми за развитие на селските региони чрез 
представянето на резултати от проучвания на бенефициенти на 
различни проекти. Сайтът се обновява редовно със 
информационно и аудиовизуално съдържание. 

 



Добри примери: GB6 Проект „ 
Подобряване на веригата за доставки 
на млечни продукти в Уелс“ 

Въпреки, че проектът е все още в процес на изпълнение, вече са 
налице поуки: 

• сътрудничеството може да бъде по- полезно от изолираните 
инициативи за подобряване на ефективността на веригите;  

• инициативи, които се фокусират върху конкретен сектор в даден 
регион, е вероятно да имат по-голям ефект върху икономиката 
като цяло отколкото помощи, концентрирани около един 
бенефициент. 

 



Добри примери: GB8 Проект „ Възстановяване на 
естествената горска растителност и подобряване на 
публичния достъп до природен резерват Еър 
Джордж Уудланд“ 

„Едно от предизвикателствата е осъществяването на проекта в 
зададения срок. Когато това зависи от труда на доброволци, могат 
да се срещат трудности по отношение на уменията и мотивацията 
на всеки доброволец. Групите от доброволци работят и по други 
проекти в други резервати, така че едно изоставане от графика на 
един проект, оказва ефект върху процеса на изпълнение на 
другите.  

Въпреки тези предизвикателства, изпълнителя не би сменило начина 
си на работа, защото той е не само в ползва на местната общност, 
но и предлага интересен опит на ангажираните.“ 



Основни изводи 

• Стойностите на индикаторите измерващи иновативни елементи и 
дейности са значително по-ниски от заложените целеви стойности в 
ПРСР. 

• Проектите изпълнявани в страната са свързани главно с икономически 
тип иновации, които се характеризират с ниска степен на присъствие 
на иновациите. 

• Необходим е подход за насърчаването на проекти по ПО 1 (мерки 121 и 
123) отнасящи се до директен маркетинг, които като тип иновация са 
икономически по своя характер, но се измерват с висока степен на 
присъствие на иновациите. 

• Изключително трудно се идентифицират проекти, които се 
характеризират с организационен тип иновации и имат най-високо 
присъствие на този компонент. 

• Като типове иновации проектите представени от Великобритания са 
много добре балансирани между четирите основни типа, като 
социалният елемент е много силно изразен в голяма част от 
изпълняваните проекти. 

 

 



Благодаря за вниманието! 
 


