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Цели и структура на ръководството 

По време на периода 2007—2013 г. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) ще подпомага транснационални и междутериториални проекти между местни групи за 

действие във всички държави-членки.  

 

Това ръководство е написано с главната цел да помогне на институциите в държавите-членки и на 

местните групи за действие да изпълняват мярката за сътрудничество в рамките на програмите за 

развитие на селските райони (членове 63, буква б) и 65 от Регламент (ЕО) № 1698/2005).  

От практическа гледна точка сътрудничеството поражда много въпроси; как да се намери партньор, как 

да се разпредели работата и отговорностите между партньорите. Целта на това ръководство също е да 

осигури консултации за местните групи за действие и други местни фактори, включени в изработката и 

изпълнението на проекти за сътрудничество;  

То отразява опита на инициативите на Leader в Общността, като силно се подкрепя гледището, че 

величината на сътрудничеството обогатява резултатите. 

 

Това ръководство следва да се разглежда като индикативен референтен документ, който не създава 

никакви нови законови правила. Заслужава да се отбележи все пак, че Съдът на Европейските 

общности има ролята на последна инстанция за тълкуване на общностното законодателство.  
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Глава І: Въведение: мярката „сътрудничество“ в съответствие с оста Leader 

Мярката „сътрудничество“ е една от трите мерки на оста Leader. Сътрудничеството се простира по-

далеч от създаването на мрежа. То насърчава и подпомага дадена местна група за действие да 

предприеме съвместно действие с друга група на Leader или с група, която избира подобен подход в 

друг регион, друга държава-членка или дори трета страна. 

Комисията оценява високо очакваната добавена стойност от сътрудничеството между селски 

територии. Сътрудничеството се разглежда като част от стратегията за местно развитие, а не като 

добавен към нея елемент. Сътрудничеството е начин да се разширят местните възгледи с цел 

подобряване на местните стратегии. Сътрудничеството отвъд установените граници е начин да се 

получи достъп до информация и нови идеи, да се научи нещо от други региони или страни, да се 

стимулират и подпомогнат нововъведенията и да се придобият умения и начини за подобряване на 

представянето. Следователно сътрудничеството се смята за много важно за напредъка, плодотворният 

обмен води до положителни въздействия. Обменът на знания е главният очакван резултат от 

сътрудничеството. Въпреки че междурегионалното и транснационално сътрудничество не винаги е 

лесно, то често може да се окаже най-ефективният начин за постигане на резултати в областта на 

нововъведенията и изграждането на капацитет. 

 

Наученото от сътрудничество трябва да се разпространи сред повече местни групи за действие и по 

този начин да достигне и местните групи за действие, които до този момент са имали малко или 

никакъв опит в сътрудничеството.  

 

Интегрирането на транснационално и междутериториално измерение в местните инициативи подпомага 

и създаването на ЕС-идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната 

идентичност. 

Подпомагането и управлението на дейностите по сътрудничество отнема повече време и изисква 

повече човешки ресурси за планиране и управление. Държавите-членки трябва да са подготвени да 

разпределят ресурсите си за подходящо техническо съдействие за тази цел.  

Конкретните проекти за сътрудничество трябва да водят до реална добавена стойност за областта. 

Действията по сътрудничеството могат да бъдат едновременно „меки действия“ и/или производствени 

действия; сътрудничеството може да помогне на Leader групите да стимулират местните си дейности. 

То може да им позволи да разрешат някои проблеми или да добави стойност към местни източници. 

Например, може да съществува начин за постигане на критичната маса, необходима за придаването на 

жизнеспособност на определен проект, или за поощряване на допълнителни действия, например 

съвместен маркетинг на Leader групи в различни региони, чиито области имат обща специализация в 

определен продукт (кестени, вълна и др.) или развитие на инициативи за съвместен туризъм въз основа 

на общо културно наследство (келтско, римско и др.). 

Договореностите за подкрепа на проекти за сътрудничество могат да се различават от една до друга 

държава-членка. Важно е обаче тези договорености да се изпълняват при условия, които отчитат 

постепенния характер на сътрудничеството. Като процедура сътрудничеството между местните групи 

за действие се осъществява в две последователни фази: 

1) Действия по предварителната разработка:  

Те предхождат проекта за сътрудничество в улеснение на търсенето на потенциални партньори 

(например национални инструменти за мрежово сътрудничество) и подпомагат подготовката на общи 

действия (подготвителна техническа помощ), като се взема под внимание, че този вид действия не биха 

могли задължително да доведат до съвместно действие по различни причини.  

2) Подготовка и изпълнение на съвместно действие: Трябва да се насърчава работата по разработването 

на общи продукти посредством партньорство за сътрудничество; Последните следва да включват 

конкретен съвместен проект, управляван от координираща местна група за действие, натоварена с 

координацията. Практическото сътрудничество може да има две цели, често допълнителни: постигане 

на критичната маса, необходима за придаването на жизнеспособност на общ проект и определяне на 

допълняемостта 

Съществуват два различни вида сътрудничество, възможни при Leader: 
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• междутериториално сътрудничество: това означава сътрудничество между различни селски райони 

в рамките на дадена държава-членка. То може да се осъществи между Leader групи, а също е 

отворено и за други местни групи, които използват подобен подход за участие (виж част ІV.1);  

 

• транснационално сътрудничество: това означава сътрудничество между Leader групи от поне две 

държави-членки, или с групи в трети страни, които следват подобен подход.  

В рамките на собствените си отговорности управителните органи на държавите-членки следва: 

• да дадат ясна информация на местните групи за действие за възможностите за финансиране на 

сътрудничеството на базата на ясни ръководни насоки  

• да се погрижат процесът на кандидатстване да бъде възможно най-гъвкав и прост и, ако е приложимо, 

да избират бенефициери за проекти за подготвителна техническа помощ и сътрудничество  

Националните мрежи следва: 

• да организират семинари за сътрудничество за местните групи за действие 

• да установят системи за набиране на примери за добри практики 

• да осигурят инструмент за търсене на партньори и да публикуват редовно съобщения за 

транснационални партньори   

• да осигурят техническо съдействие на местните групи за действие (индивидуална консултация) 

• да поддържат редовен контакт с други национални мрежи   

 Комисията на европейско ниво: 

• ще осигури инструмент за подпомагане на търсенето на партньори за транснационално 

сътрудничество 

• ще организира Европейски Leader семинари за насърчаване на сътрудничество за местните групи за 

действие   

• ще организира обмен на информация относно проекти за транснационално сътрудничество, които са в 

процес на одобрение 

• ще осигури ръководство/а за транснационално сътрудничество  

• ще установи мрежа за събиране и разпространение на добри практики (в тясно сътрудничество с 

националните мрежи) 

ГЛАВА ІІ: РАЗЛИЧНИТЕ НАЧИНИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Резултатът от процеса на избор в дадена държава-членка ще бъде обявен на партньорите/другите 

управителни органи, след като завърши официалната изборна процедура. Този обмен на информация се 

изисква, тъй като изпълнението на проекта (например плащанията) могат да започнат, само ако 

съответните процедури за избор са завършили.  

Основното различие в сравнение с проектите за сътрудничество по Leader + е, че сътрудничеството 

може да се интегрира в стратегиите за местно развитие в съответствие с член 62, параграф 4 от 

Регламент (EО) № 1698/2005. В този случай местната група за действие заявява намерението си да си 

сътрудничи в областта/ите, засегнати в нейната стратегия, но не е необходимо да се посочват 

партньорите, тъй като те се одобряват постепенно от държавите-членки. 
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В програмите, които избират този модел, проектите за сътрудничество се избират от местните групи за 

действие. Държавата-членка може да избере различен модел за изпълнение, в който изборът се прави от 

управителният орган. 

Възможно е също едновременно да се изпълняват двата модела в рамките на една програма: избор от 

местните групи за действие за тези, които са включили сътрудничеството в своята стратегия за местно 

развитие и административен избор за проекти, предлагани от местни групи за действие, които не са го 

включили в стратегиите си.      

Управителният орган или, ако е уместно, местната група за действие, ще обърне специално внимание 

на качеството на проектите, както е показано от нивото на участие на партньорите, на уместността на 

мерките, предлагани по отношение на целите на проекта, стабилността на методиката, ясния бюджет и 

управлението на предлагания проект. Държавите-членки следва да проверят дали проектът не се 

подпомага от друга общностна програма (например цел за сътрудничество по Европейския фонд за 

регионално развитие). 

Избор чрез местни групи за действие 

При този модел на прилагане подходът „отдолу нагоре“ се прилага също за сътрудничество. 

Дейността по сътрудничеството е интегрирана в стратегията за местно развитие като един от 

приоритетите на стратегията. В съответствие с член 37, параграф 4 от Регламент (EО) 1974/2006 на 

Комисията в „старите“ държави-членки в процедурата на избор от МГД се дава предимство на местни 

групи за действие, които са интегрирали сътрудничеството в своите стратегии за местно развитие 

съобразно с член 62, параграф 4 от Регламент (EО) № 1698/2005.   

Местните групи за действие осигуряват, когато се избират стратегии за местно развитие, предварително 

отпуснатите по мярката „сътрудничество“ бюджетни кредити, които следва да им дадат възможност да 

финансират проекти по сътрудничество. В такъв случай групата предварително разполага с известно 

количество бюджетни кредити (кредитирани към собствения ѝ бюджет или не), които трябва да 

използва за проектите, които обединява; Местната група за действие избира проекта за сътрудничество 

както всеки друг проект в рамките на изпълнението на стратегията за местно развитие; впоследствие 

проектът официално се одобрява от програмните органи след официални правни проверки (контрол на 

допустимостта). 

Избор чрез управителния орган 

Когато избира пряко проектите, Управителният орган организира на определени дати покана за 

представяне на предложения или избира по всяко време проекти след подаване на документи; проекти 

за сътрудничество могат да се подават на компетентния орган, не по-късно от 31 декември 2013 г., от 

местните групи за действие или при някои програми - от координатор, ако в една и съща програма има 

няколко партньора. Тези заявления се съставят в подходящата форма за всяка програма. Съставянето на 

проекти, включващи одобрението на различни национални или регионални администрации, следва да 

се улеснява от подходящи разпоредби; например временно одобрение в очакване на одобрението на 

други управителни органи с разумно забавяне. 

Глава IIІ: Общи разпоредби за всички проекти  

1) Допустими действия и разходи  

В съответствие с член 39, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията допустими са 

следните действия: 

- подготвителна техническа помощ  

- изпълнението на проект за сътрудничество: само разходите за съвместна дейност и за управление на 

евентуални общи структури се признават. Разходи за съживяване могат да се признаят за допустими 

във всички райони, за които се отнася сътрудничеството. 

Подготвителна техническа помощ 
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Действията по предварителна разработка могат да се финансират на програмно ниво посредством 

техническо съдействие (национална мрежа) или посредством елемента „сътрудничество“ 

(подготвителна техническа помощ); 

Подготвителната техническа помощ представлява предварителна помощ по разработването. Опитът 

на Leader II и Leader+ показа, че проектите не могат да се изпълняват без техническа помощ, 

следователно много програми включиха този вид специфично съдействие за междутериториално и 

транснационално сътрудничество в етапа „планиране“ за улесняване на търсенето и контакта с 

партньори и осигуряване на техническа помощ за подготовката на досието. 

При положение, че е трудно да се стартира сътрудничеството, се препоръчва горещо да се включи 

елемента „подготвителна техническа помощ“ във всички програми и като помощна система, която е на 

разположение през целия период на програмиране.  

По принцип тази техническа помощ предхожда проекта за сътрудничество (предварително заложени 

разходи) и не може да финансира разходи по организирането на срещи на партньорите, след като 

партньорството накрая е било учредено въз основата на споразумение. Тези разходи за срещи в етапа 

на изпълнението ще бъдат част от разходите за съживяване, които представляват неделима част от 

проекта. 

Някои местни групи за действие не биха имали нужда от подготвителна техническа помощ и може да са 

готови да изпълнят съвместни действия въз основа на подготвителната работа на предходния период на 

програмиране.  

Предварително заложените разходи могат да бъдат разходи относно срещите (обмяна на опит) с 

потенциални партньори (например пътуване, настаняване и преводачески хонорари) или разходи по 

предварителната разработка на проекта (например проучвания за осъществимост на проекта, 

консултации по специфични въпроси, разходи за превод, разходи за допълнителен персонал)  

За улесняване на стартирането на работата по сътрудничеството се препоръчва да се учреди специална 

отделна процедура, различна от изборната процедурата на проекта; подготвителната техническа помощ 

се изпълнява или посредством административна изборна процедура (субсидията се предоставя на 

избраната местна група за действие след подаване на досие) или чрез местна изборна процедура от 

местните групи за действия, като се използва част от бюджета, предоставен за изпълнение на 

стратегията за местно развитие. 

При първия модел на изпълнение за улесняване на процеса се предлага да се подават заявления по 

всяко време след окомплектоването им. 

Държавите-членки биха могли да приемат горен лимит за субсидиите за подготвителна техническа 

помощ като максимален процент от общата стойност на проекта. Те биха могли да вземат предвид 

обаче, че ако общата стойност на проекта не е още известна, за предпочитане е да има горен лимит за 

субсидиите спрямо всеки партньор. 

 

Съвместни действия 

Проектът за сътрудничество съответства на конкретно действие с ясно изразени резултати, които 

трябва да бъдат постигнати и които допринасят ползи за териториите; Разходите по отношение на 

областта на Leader не означават непременно разходи за областта. Действието е „съвместно“ в смисъл, 

че се изпълнява съвместно.  

Съдържанието на съвместното действие може да покрива цял обхват дейности, допустими по 

оста/осите, изпълнявани с метода Leader. 

Съвместните акции, които могат да се финансират, биха могли също да се концентрират върху 

изграждане на капацитети, пренос на опит за местното развитие посредством например общи 

публикации, семинари-обучения, туининг-споразумения (обмен на управители на програми и 
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персонал), които водят до приемане на общи методологични и работни методи или до изработването на 

съвместна или координирана работа по разработките.  

                                 

Управление на обща структура 

Управлението на обща структура представлява „най-интегрираната“ форма на сътрудничество. Всяка 

нова организация с правна форма, призната в съответната държава/и-членка/и би могла да бъде обща 

нова структура. В случая на транснационално сътрудничество, това може да бъде Европейско 

обединение по икономически интереси (ЕОИИ). 

Едно от главните условия за учредяването на подобна структура е самите партньори да са правно-

учредени структури. 

 

2) Допустимост на партньорите за сътрудничество 

Сътрудничеството включва поне една местна група за действие, избрана в съответствие с оста Leader. 

То се изпълнява на отговорността на една местна група за действие — координатор, избрана в 

съответствие с оста Leader (член 39, параграф 1 от Регламент (EО) № 1974/2006 на Комисията). 

Сътрудничеството е отворено за партньорства според разпоредбата на член 59, буква д) от Регламент 

(EО) №°1698/2005 (публично-частни партньорства) и за други местни групи от селските райони, 

организирани съобразно със следните характеристики: а) наличие на местна група, активна в 

развитието на селските райони, с капацитет да изработи стратегия за развитие за географска територия; 

б) организацията на местната група се основава върху участието на местни партньори. 

Следва да се отбележи, че партньорствата в съответствие с член 59, буква д) нямат специален фонд за 

координиране на сътрудничеството; Следователно за тази цел трябва да се използва мярката за 

сътрудничество по Ос 4.  

Следва да се отбележи, че не е необходимо действителното изпълнение на проекта да се извършва от 

самите местни групи за действие, а би могло да се предприеме от субекти (или ръководители на 

проекти), посочени от местната група за действие в споразумението за сътрудничество (виж част ІІІ.5).  

3) Ролята на координиращата местна група за действие (съживяване) 

Координиращата Leader група в проекта има крайната отговорност за изпълнение на проекта и 

представлява каналът за комуникация с националните и/или регионални институции за предоставяне на 

информацията, която се изисква, относно напредъка на заявленията за финансиране и действителните 

постижения. Всеки проект за сътрудничество се изпълнява под надзора и координацията на водеща 

група, посочена посредством споразумение между групите, включени в проекта въз основа на 

споразумение за сътрудничество. 

Трябва да съществува минимум от функции, възложени на координиращата група, за да има тя 

истинско „ръководство“. Могат да се поемат допълнителни функции въз основа на споразумението. 

Координиращата групата обикновено ще има следните задачи за съживяване:  

ръководство и координация на плана за проекта, включително изготвяне на споразумението за 

сътрудничество, представящо проекта за сътрудничество (описание на проекта и определение на 

съответните ангажименти на различните местни групи за действие) 

- финансова координация на проекта: събиране на информация относно заявленията за финансиране, 

представени от всяка група (тази информация след това се предоставя на всяка съответна група и 

регионална или национална институция) 
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- ръководство и координация на изпълнението на проекта и задачите, които са на отговорността на 

всеки партньор за осигуряване на правилно изпълнение на съвместния проект 

- насърчаване и мониторинг на проекта за сътрудничество (финансов напредък по отношение на 

направените разходи и подсигурените приходи, организация на обмена между групите, изготвяне на 

архив за изпълнението) 

Водещата група по Leader проверява съответствието с ангажиментите, поети от всяка Leader 

група за правилното изпълнение на съвместния проект. 

Разходите, направени по тези задачи, са част от проекта за сътрудничество, финансиран от мярката 

„сътрудничество“ на програмата. 

4) Ролята на всеки партньор в проекта за сътрудничество 

Задачите и разходите трябва да се разделят между партньорите, за да вземе всеки партньор участие в 

дейностите по проекта; всеки партньор е отговорен за собствените си ангажименти спрямо други групи 

и водещата група на базата на споразумение за сътрудничество (виж приложение І). 

Всяка група има административна и финансова отговорност за операциите, които оглавява. 

Следователно същата е отговорна за съставяне на прогнозния план за финансиране и за преговорите с 

организациите, осигуряващи частично финансиране. Отговорна е също за воденето и предоставянето на 

разположение на регионалните или национални власти на всички счетоводни документи, в подпомагане 

на направените разходи и характера на частичното публично финансиране.  

Както бе заявено по-горе, възможно е някои разходи относно проекта за сътрудничество да се направят 

през различните структури на местните групи за действие (например член на партньорство на МГД) 

или през местен фактор на територията на МГД.  

5) Приносът на свързването в мрежа  

Техническото съдействие за сътрудничество е допустимо в съответствие с Плана за действия за 

национална мрежа - техническо съдействие (член 68 от Регламент (EО) №°1698/2005). 

Причините за свързването в мрежа на всички местни групи за действие в рамките на всяка програма 

включват насърчаване и улесняване на сътрудничеството помежду им (междутериториално 

сътрудничество). 

В случай на транснационалното сътрудничество, подготвителната техническа помощ ще бъде 

подпомогната от работата на Европейската мрежа на селските райони, която, веднага щом започне да 

функционира, трябва да насърчава този вид сътрудничество. Работата на националните мрежи за 

стимулиране на транснационалното сътрудничество също ще бъде от ключово значение.  

За тази цел се препоръчва интернет адресът на националната мрежа да включва страница, която 

позволява търсене на партньори; особено внимание би могло да се отдели на точно описание на темата, 

която местните групи за действие – кандидати желаят да разработят посредством сътрудничество и 

опита, натрупан в тази област; Опитът на инициативите на Общността Leader показа, че не винаги е 

лесно да намериш точния партньор по отношение на очаквания и ниво на умения, знания и ноу-хау. За 

да се отговори на нуждите на транснационалното сътрудничество, тази информация трябва да се 

преведе на английски език. 

ГЛАВА IV: ПРОЕКТЪТ ЗА МЕЖДУТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

1) Органи, участващи в сътрудничеството 

Междутериториалното сътрудничество в рамките на дадена държава-членка засяга поне една област, 

избрана по оста Leader. С цел насърчаване на разпространението на метода Leader, партньорството 

може също да е отворено за местни публично-частни партньорства, подбрани по Ос 3 в съответствие с 



 9

член 59, буква д) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или други групи от селски райони, организирани по 

модела Leader и признати от държавата-членка.  

Освен критериите, използвани за официалното признаване от страна на държавите-членки, следното 

може да се вземе предвид за определяне на „други групи от селски райони, организирани по модела 

Leader“: 

- местна група, активна в развитието на селските райони с капацитет за съставяне на стратегия за 

развитие за определена географска територия. 

- организацията на групата се основава на открито и широко партньорство, в което се насърчава 

участието на местни партньори. Групата трябва да се състои от представители на няколко социално-

икономически сектори, включително и асоциации. Групата трябва да разработи своя собствена 

политика за развитие. 

Групата трябва да се стреми да работи на мрежови принцип с други групи. 

2) Допустимост на проектите 

Освен проекти, съответстващи на много точна тема, чието изпълнение изисква по-широка област от 

тази на въвлечените МГД, по мярката „сътрудничество“ ще бъдат допустими само проекти относно 

териториите, избрани по оста Leader. Разходите по координиране на сътрудничеството обаче стават 

допустими за всички включени области.  

Счита се, че координирането на проекта се състои от координационните задачи, необходими за 

изпълнението на проекта (срещи на партньорите; административни и финансови задачи на 

координиращата група в качеството ѝ на координатор; правна дефиниция на споразумението за 

сътрудничество и/или на функционирането на общата правна структура на съвместната структура). 

Предлага се финансирането на координационните разходи да се подели между партньорите въз основа 

на споразумението за сътрудничество. Това предполага изпълнението на проекта да стартира само 

когато разрешението за субсидията е било дадено за всички партньори. 

ГЛАВА V: ПРОЕКТЪТ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

Прави се разграничаване между транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз и 

това, което включва държава извън него. 

1) Транснационално сътрудничество в рамките на Съюза 

Транснационалното сътрудничество се отнася поне за две местни групи за действие, разположени в две 

държави-членки, поне една от които е избрана за Оста Leader. 

Подобно на междутериториалното сътрудничество ще бъде възможно това сътрудничество да се 

разшири до групи, избрани за Ос 3 на програми за развитие на селските райони (публично-частни 

партньорства, различни от посочените в член 59, буква д) от Регламент 1698/2005). Цялостната 

координация на проекта от координиращата МГД, избрана по оста Leader, ще бъде допустима за оста 

Leader. Други разходи относно области на други групи (член 59,буква д)) или всякакви други селски 

райони, организирани съобразно Leader, следва да бъдат финансирани извън оста Leader. 

Въз основа на споразумението за сътрудничество между партньори (виж по-долу), координиращата 

местна група за действие в проекта е отговорна за координирането на проекта. Всяка партньорска група 

следва да е отговорна за връзките със своите надзорни органи и финансово отговорна за изпълнението 

на частта от проекта върху нейна територия. 

2) Обмен на информация по одобрения на проекти за транснационално сътрудничество  

Съгласно член 39, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията „държавите-членки 

информират Комисията за одобрените проекти за транснационално сътрудничество“. Целта на това 

задължение е да се увеличи прозрачността по дадените одобрения в държавите-членки и също да се 

ускори процедурата за одобрение. Посочените компетентни органи трябва да използват общия 
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Формуляр за обмен на информация за проекта за транснационално сътрудничество (ТНС), даден в 

приложение ІІ. 

Европейската мрежа за развитие на селските райони ще подпомага в процеса, като създаде европейска 

база данни за проекти за транснационално сътрудничество, които са в процес на одобрение, на основата 

на информацията, осигурена от компетентните органи.  

Обикновено се следва процедурата: 

Стъпка 1: Местна група за действие (МГД), която има намерение да участва в проект за 

сътрудничество, ще подаде заявление за одобрение (ако МГД избере проекта) или за избор и одобрение 

пред компетентния си орган. Компетентният орган може да даде временно одобрение на МГД; 

Временното одобрение, което е валидно най-много за период от 6 до 9 месеца, ще стане окончателно 

одобрение, ако всички партньори получат одобрение от техните органи. Стъпка 2: Компетентният за 

програмата орган (Управителен орган/Разплащателна агенция) ще уведоми Комисията за временното 

одобрение на който и да е проект за транснационално сътрудничество (съвместно действие) 

посредством формуляра за обмен на информация за проекта за транснационално сътрудничество 

(изпраща се посредством SFC 2007). Той също ще посочи лице за контакт при компетентния орган.  

Стъпка 3: Компетентният орган има възможност да се консултира с европейската база данни за 

проекти за транснационално сътрудничество, които са в процес на одобрение, за да проследи 

процедурите на одобрение в други държави-членки. След получаване на доказателства за одобренията, 

дадени от компетентните органи в други държави-членки, компетентният орган потвърждава своето 

одобрение. 

Този етап не се прилага при проекта за транснационално сътрудничество, който включва само една 

държава-членка и една област в трета страна. 

3) Транснационално сътрудничество с области в трети страни 

Транснационалното сътрудничество с област в трета страна се отнася за поне една област, избрана по 

оста Leader. Когато област, избрана по оста Leader се ангажира със сътрудничество с област в страна 

извън Общността, организирана по подхода на Leader, включените разходи относно областта Leader 

стават допустими (подялба на координацията и съвместния проект, поети на базата на споразумението 

за сътрудничество от областта Leader, например участие чрез местната група за действие на Leader 

партньорски срещи; местно приложение в областта си от съвместния проект). С други думи, разходите 

„по отношение“ на областта на Leader не означават непременно разходи „за областта“;  

Разходи в областта в страната извън Общността и които не са свързани с областта Leader, не са 

допустими. Дефиницията на област извън Общността, която участва в сътрудничество, трябва да е 

съвместима с подхода Leader (виж дефиницията в параграф ІV.1). 

ГЛАВА VI: ПОЛЕЗНОСТТА ОТ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Опитът със сътрудничество по Leader ясно показа, че за осигуряване на ефективно управление е важно 

да се изяснят от началото на проекта какви цели ще се постигат, колко отговорности (за управление, 

координация, мониторинг и оценка) ще се поделят и финансовите вноски в рамките на партньорството 

за сътрудничество. Следователно официалното споразумение за сътрудничество позволява да се 

уточнят всички тези аспекти и помага да се осигури прозрачно управление и яснота на реципрочните 

ангажименти.  

Споразумението за сътрудничество представлява общ документ в правна форма, признат в една от 

държавите-участнички и подписан от всички партньори (включително координиращата местна група за 

действие). Този документ следва да изрежда ясно целите на проекта, инициативите, които ще бъдат 

изпълнени за постигането им, ролята на всеки партньор за провеждането на проекта наред с 

финансовото участие на всеки един в проекта. 

Споразумението за сътрудничество ще изложи всички компоненти на цялостния бюджет на 

съвместната мярка. Документът, съставен на езиците на съответните различни държави-членки, 
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посочва съдържанието на проекта за сътрудничество и финансовия и технически принос на всяка 

местна група за действия при постигането му. 

Споразуменията за сътрудничество трябва да съдържат: 

• писмен ангажимент от партньорите с имената и адресите на координиращата група за действие и на 

партньорските МГД/местни групи; 

• подробно описание на проекта за сътрудничество, указващо: 

• целите на проекта; 

• мерките, които ще бъдат взети за постигането им; 

• възможните бенефициери; 

• ролята на всеки партньор при организирането и изпълнението на проекта (ако е 

уместно, наименованието на техническите организации, упълномощени да проведат 

определени операции); 

• ангажиментите за организиране и мониторинг на проекта; 

• резултатите, очаквани от многостранния проект; 

• цялостен планиран бюджет и финансовото участие на всеки партньор;  

• индикативен график; 

• приложимото право и компетентните съдилища в случай на спор между страните ще бъдат оставени 

на преценката на партньорите/групата за действия: или тези на местоживеене или на седалище на 

един от партньорите/групата за действия или мястото, където се провежда проектът. Обикновено се 

дава предпочитание на седалището на координиращата група за действие; 

• ако партньорите пожелаят, може да се включи разпоредба за включване на нови МГД/групи.  

• включва се процедура за изменяне на споразумението.  

Към приложение І е дадено споразумение за сътрудничество-образец. В този образец има също 

техническо приложение за подробно описание на проекта. Самото споразумение съдържа само общи 

условия на договаряне. 
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.  

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

ОБРАЗЕЦ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

 

Наименование на проекта за сътрудничество:                                                              

 

 

 

Декларация: 

 

Аз, долуподписаният, представител на партньорите на местната група за действие, с настоящето се 

ангажирам да изпълнявам проекта за сътрудничество, определен в приложението и също 

удостоверявам достоверността на информацията, която се съдържа в него.  

 

 

Приложимо законодателство и компетентни съдилища 

 

Споразумението се регулира от …..законодателство. 

 

1. ВСЕКИ СПОР МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪЛКУВАНЕТО ИЛИ ПРИЛАГАНЕТО НА 

СПОРАЗУМЕНИЕТО, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УРЕДЕН ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, СЛЕДВА ДА БЪДЕ 

ВНЕСЕН В СЪДИЛИЩАТА ….. 

 

 

2. КЛАУЗА, ПОЗВОЛЯВАЩА ВКЛЮЧВАНЕТО НА НОВИ ПАРТНЬОРИ („LEADER ИЛИ ДРУГИ МЕСТНИ 

ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ С ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ НАСТОЯЩОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ, АКО ИЗРАЗЯТ ТАКОВА ЖЕЛАНИЕ“) 
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3. КЛАУЗА, ПОЗВОЛЯВАЩА ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ  

4. ПОДПИСИ 

 

 

Наименование на координиращата местна група за действие: 

 

 

 

Име на представителя:  

 

 

Позиция: 

 

 

Дата: Място (адрес, включително държавата): 

 

 

Подпис:                                                       
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Наименование на местната група за действие Leader/друга местна група за действие 1: 

 

 

 

Име на представителя:  

 

 

Позиция: 

 

 

Дата: Място (адрес, включително държавата): 

 

 

- 

Подпис:                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Наименование на местната група за действие Leader/друга местна група за действие n: 

  

 

Име на представителя:  

  

Позиция: 

Дата: Място (адрес, включително държавата): 

Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

Наименование на проекта за сътрудничество:        

 

 

ПРОЕКТ партньори за СЪТРУДИЧЕСТВО 

 

 

За контакти: 

 

Наименование на координиращата местна група за действие по оста Leader: 

 

Име на председателя: 

 

Име на лицето за контакт за този формуляр: 

 

Организация, отговорна за местната програма: 
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Адрес на лицето за контакт: 

 

 

Тел. : 

Факс: 

E-mail: 

Езици – говорими/ползвани: 

 

За контакти: 

 

Наименование на местната група за действие Leader/друга местна група за действие 1: 

 

Име на председателя: 

 

Име на лицето за контакт за този формуляр: 

 

Организация, отговорна за местната програма: 

 

Адрес на лицето за контакт: 

 

 

Тел. : 

Факс: 

E-mail: 

Езици – говорими/ползвани: 

 

 

 

За контакти: 
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Наименование на местната група за действие Leader/друга местна група за действие n: 

 

Име на председателя: 

 

Име на лицето за контакт за този формуляр: 

 

Организация, отговорна за местната програма: 

 

Адрес на лицето за контакт: 

 

 

Тел. : 

Факс: 

E-mail: 

Езици – говорими/ползвани: 
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Описание на проекта за сътрудничество 

 

 

 

Описание на целите на проекта, основни дейности на проекта (включително съответните места 

и дати); бенефициерите на проекта и състоянието му на напредък: 

 

 

 

 

 

 

 

Описание на очакваните резултати за бенефициерите на проекта и за съответните области: 

 

 

 

 

 

 

 

Подход, методи и процедура за изпълнение на проекта, за който се иска финансиране: 
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Период на изпълнение на проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

Роля на всеки партньор по отношение на основните дейности: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планиран бюджет за проекта 

 

 

Програма за 

развитие на 

селските 
райони 

 

Координираща МГД или 

МГД/други групи 

 

Очаквани дейности 
 

Стойност (EUR) 

Финансиране (EUR) 

Общност ЕЗФРСР Публично Частно 

 

 

 

 

Организационни/координац

ионни разходи 

(поделени) 

     

 

 

 

Други разходи (поделени)  

(основни дейности …) 

     

 

 

 

Други разходи;  

(неподелени) 

     

 ОБЩО      

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ЗА 

ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

1. Основна информация за проекта 

 

1.1. Наименование на проекта за 
сътрудничество 

 

 

1.2. Съкращение: 

 

 

1.3. Продължителност на действията, предвидени по проекта за 
сътрудничество 
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 1.3.1. Начало:  

 1.3.2. Край:   

1.4. Общи разходи за целия период на действие на проекта (в €): 

 

 Разбивка на бюджета за проекта по източници на финансиране: 

  1.4.1. Общо бюджет:   

  1.4.2. ЕЗФРСР:  

  1.4.3. Публични:  

  1.4.4. Частни:  

 Разбивка на бюджета по партньори 

  1.4.5. Общ бюджет на партньора 
координатор: 

 

  1.4.6. Партньор 1:  

  1.4.7. Партньор 2:  

  1.4.8. Партньор 3:  

  1.4.9. Партньор 4:  

  1.4.10. Партньор 5:  
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  1.4.11. Партньор 6:   

  1.4.12. Партньор 7:  

  1.4.13. Партньор 8:  
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2. Информация за партньорите в сътрудничеството 

 

2.1. Данни за координиращия партньор: 

 2.1.1. Официално име на координиращата МГД 
(местна група за действие): 

 

 2.1.2. Име на председателя:  

 2.1.3. Лице за контакт в МГД за 
сътрудничество 

 

  2.1.3.1. Име:  

  2.1.3.2. Адрес за контакти:  

  2.1.3.3. Телефон №:  

  2.1.3.4. Факс:  

  2.1.3.5. E-mail:  

  2.1.3.6. Езици  

    говорими/ползвани: 

 

 2.1.4. Наименование на компетентния 
докладващ орган  
  включително лице за контакти: 
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 2.1.5. Дата на уведомяване на Комисията:  

 2.1.6. Наименование на компетентния орган, 
който дава 
  одобрението: 

 

 2.1.7. Дата на одобрение на проекта:  

2.2. Подробности относно МГД 1 

 2.2.1. Официално наименование на МГД:  

 2.2.2. Име на председателя:  

 2.2.3. Лице за контакт в МГД за 
сътрудничество 

 

  2.2.3.1 Име:  

  2.2.3.2 Адрес за контакти:  

  2.2.3.3 Телефон №:  

  2.2.3.4 Факс:  

  2.2.3.5 E-mail:  

  2.2.3.6 Езици – говорими/ползвани:  

 2.2.4. Наименование на компетентния 
докладващ орган,  
  включително лице за контакти: 
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 2.2.5. Дата на уведомяване на Комисията:  

 2.2.6. Наименование на компетентния орган, 
който дава  
  одобрението: 

 

 2.2.7. Дата на одобрение на проекта:  
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2.3. Подробности относно МГД 2 

 2.3.1. Официално наименование на МГД:  

 2.3.2. Име на председателя:  

 2.3.3. Лице за контакт в МГД за 
сътрудничество 

 

  2.3.3.1. Име:  

  2.3.3.2.  Адрес за контакти:  

  2.3.3.3.  Телефон №:  

  2.3.3.4.  Факс:  

  2.3.3.5.  E-mail:  

  2.3.3.6.  Езици  

    говорими/ползвани: 
 

 2.3.4. Наименование на компетентния 
докладващ орган, 
  включително лице за контакти: 

 

 2.3.5. Дата на уведомяване на Комисията:  

 2.3.6. Наименование на компетентния орган, 
който дава 
  одобрението: 
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 2.3.7. Дата на одобрение на проекта:  

 

 

 


