
ПОДХОДЪТ ЛИДЕР

Основна информация и 
принципи



• Какво представлява подходът 
ЛИДЕР?

• Наименованието ЛИДЕР произтича от абревиатурата „LEADER” на френски 
език – Liaison Еntre Аctions de Développement de l’Economie Rurale, което 
означава “Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските 
райони”. 

• Метод за мобилизиране на местните общности, който цели да създаде 
взаимообвързаност на дейностите в селските райони, подчинена на единна 
логика и съобразена с местните особености да дадена територия.

• Метод за осъществяване на целите на ПРСР, който осигурява много по-голямо 
влияние на местните хора върху тяхното бъдеще. 

• Прилагането на ЛИДЕР започва през 1991 г. 

• С Регламент на Съвета (ЕС) 1698/2005г., подходът ЛИДЕР става задължителен 
елемент от политиката за развитие на селските райони на ЕС. 
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Основни принципи на подхода 
ЛИДЕР

• Териториален подход 
Ø основава се на разбирането, че 

многообразието от селски райони изисква 
планиране и практическо прилагане на 
стратегии, които вземат предвид местната 
околна среда и местните ресурси за всеки 
отделен район. 

Ø разработване на Стратегии за местно 
развитие, които отчитат силните и слабите 
страни на дадената територия. За да бъдат 
стратегиите ефективни, е въведено 
изискването територията да бъде свързана 
или иначе казано хомогенна, с достатъчна 
критична маса от човешки, финансови и 
икономически ресурси.

• Добре функциониращи местни публично - 
частни партньорства – обособени като 
Местни инициативни групи (МИГ), които 
обединяват активните публични, частни и 
граждански организации от дадена 
територия, разработват и осъществяват 
стратегиите за местно развитие.
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Основни принципи на подхода 
ЛИДЕР

• Подход „отдолу-нагоре”
Ø организирането на ресурсите и управлението на 

територията въз основа на очакванията, идеите, 
проектите и инициативите на местните 
общности; изисква активното участие на  
местните заинтересовани страни.

• Многосекторен подход при планирането и 
прилагането на стратегиите за местно развитие 

Ø взаимно сътрудничество между 
представителите на различните сектори на 
местно равнище (икономически, културни и 
свързани с околната среда).

• Подход на иновациите при използване на 
местните ресурси 

Ø развитие на ресурси, които са неизследвани, 
пренебрегвани, или подценявани до този 
момент, популяризиране на местните ресурси 
по нов начин, създаване на нови продукти/нови 
процеси, нови пазари
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Основни принципи на подхода 
ЛИДЕР

• Прилагане на проекти за сътрудничество 
Ø възможност Местните инициативни групи да предприемат 

общи проекти с други такива в страната и извън нея.

• Работа в мрежа 
Ø стимулира обмяната на практики и резултати между 

МИГ, селските райони, администрациите и 
организациите участващи в развитието на селските 
райони; насърчава сътрудничеството чрез създаване 
на връзки между МИГ.
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• Публично-частно партньорство. 
• Местните инициативни групи реално са 

средства за местно самоуправление, 
ръководни органи в местното развитие. 

• Едно местно партньорство е пространство 
на идеите, в което партньорите създават 
една обща визия и цел по линията на 
непрекъснатия диалог. Те заедно си 
представят бъдещето, което искат да има 
техния район. 

• Местното партньорство предлага 
пространство на договаряне. 

Местната инициативна група – 
сърцевина на подхода ЛИДЕР
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МИГ и интегрираното 
развитие

• Местното партньорство представлява 
подходяща платформа за интегрирани 
подходи и инкубатор за многосекторни 
проекти. 

• В много случаи необходимите връзки стават 
възможни благодарение на единното 
пространство, което предлага едно 
партньорство – нова възможност за срещи, 
обмени, споразумения и съвместно 
оползотворяване на обществената 
подкрепа.
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МИГ и териториалната 
взаимосвързаност

• МИГ е пространство за общуване, където 
хората откриват и обменят общото 
помежду си - свързано с историята, с 
културното или природното наследство на 
района.

• Този процес на преоткриване на общи 
белези наричаме „С поглед към миналото”. 

• Той може да подтикне към сътрудничество 
и създаване на атмосфера на доверие дори 
между участници от най-различни 
обществени, политически и културни среди. 

• Комуникационното пространство, което 
МИГ предлага, прави възможно 
концептуализирането на изчезващи белези 
в бъдещето. 

• Този процес наричаме „С поглед към 
бъдещето”. 

• Въплъщава възможността едно местно 
партньорство да породи обща визия за 
една територия.
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МИГ и работата / 
сътрудничеството в мрежа

• В рамките на своята територия, МИГ е 
сърцевина на комуникацията

• Начинът, по който едно местно 
партньорство съумява да си сътрудничи с 
други райони и да участва в глобални 
мрежи за пренос и взаимообмен на знание 
отразява комуникативните способности, 
които то е придобило на местно равнище. 

• Работата във вътрешна и тази във външна 
мрежа са двете страни на една и съща 
монета. 

• Работа в мрежа означава изкуството да се 
интегрират социалните, техническите и 
икономическите умения със съпричастието, 
междукултурната компетентност и 
въображението.
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Иновационни дейности на МИГ

• Оживяване на територията 
• въздейства емоционално и събира хората; 
• отношението към местните аспекти се 

променя и препятствията се превръщат в 
потенциал. 

• Структуриращи дейности 
• променят материалната или 

нематериалната среда в района, за да я 
превърнат в по-добър проводник за 
устойчивото развитие на нови дейности. 

• може да включва „твърди” бизнес 
инвестиции и инфраструктура, раждането 
на ново партньорство или организация, или 
създаването на нов отрасъл
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Иновационни дейности на МИГ

• Консолидиращи дейности 
Ø да осигурят жизнеспособността и 

устойчивостта на социално-икономическите 
дейности. 

Ø засилват конкурентоспособността на 
територията, тъй като обхващат всички 
аспекти, които са свързани с нея в 
дългосрочен план. 

Ø Консолидирането означава вписване на 
иновацията в социално-икономическия 
контекст на района. 

Ø Дейностите от този тип често са свързани с 
изграждането на местни общности и 
интегрални производствени цикли, 
териториални маркетингови концепции и 
т.н.

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

 

 
 

 



Шест характеристики на едно 
действащо местно партньорство

• Привързаност
Ø Всеки партньор е силно привързан към 

територията или към определени нейни 
аспекти. 

Ø Привързаността може да бъдат 
емоционална с оглед на неговия/нейния 
произход, да се отнася до неговата/нейната 
конкретна работа (творец, екскурзовод, 
политик и т. н.), а може да бъде и 
икономическа (притежаване на земя или на 
фирма).

• Посредничество
Ø Партньорите са добри посредници и 

строители на мостове на общуване, готови 
са да се сдружават с други, независимо да 
ли те споделят техните възгледи.

• Персонален достъп
Ø Партньорите изполват своя персонален 

достъп до човешки, финансови или 
материални ресурси, за да служат на 
общата цел. 
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Шест характеристики на едно 
действащо местно партньорство

• Представителство 
Ø Партньорският състав трябва да бъде 

балансиран по отношение на пол, възраст, 
професия, социален статут, политическа 
ориентация, местожителство, степен на 
образование и др.

• Партньорство с другите
Ø Партньорството има правото и желанието 

да създава равнопоставени отношения 
(икономически обмен, знание и иновации и 
др.) с външни партньори, други региони, с 
транснационални организации и др.

• Повторителност
Ø Партньорството е свързано с вътрешните 

териториални единици (напр. общините) 
така, както управленските структури на по-
големите териториални единици се отнасят 
тези на местните партньорства. 
Партньорството се самоорганизира и има 
достатъчна автономност. 
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Взаимодействие между партньорите и 
ръководния екип
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Взаимодействие между партньорите и 
ръководния екип

• Сигурното управление се основава на 
честно и ясно разпределяне на задачите 
между партньорите и ръководните органи и 
екип по отношение на нормативното, 
стратегическото и оперативното ниво на 
ръководство: 

• професионалният екип трябва да може 
свободно да взима решения по оперативни 
въпроси, без да се налага да отбива 
интервенции от страна на различни лобита.

• Партньорството трябва да установи 
нормативната рамка и да поддържа 
жизнеността и релевантността на визията и 
ръководните принципи. Екипът трябва да 
подпомага тези процеси, но не и да излиза 
на преден план; 

• Стратегията за развитие се очертава в 
сферата на обсъжданията и дискусиите, 
където дългосрочната визия и 
нормативната рамка минават през 
проверката на тяхното практическо 
всекидневно прилагане в лицето на 
управленския екип и организаторите на 
проекта. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!
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