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Списък с използвани абревиатури
ВОМР

Водено от общностите местно развитие

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за развитие на
селските райони

ЕК

Европейска комисия

ЕП

Европейски парламент

ЕПИ-АГРИ

Европейско партньорство за иновации в областта на селското стопанство и
устойчивото развитие на селските райони

ЕС

Европейски съюз

ЕСИФ

Европейските структурни и инвестиционни фондове

ЕСМ

Европейска селска мрежа

ЕСП

Европейски селски парламент

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ИАИ

Институт по аграрна икономика

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

МИГ

Местна инициативна група

КИС

Концепция за „Интелигентни селища“

НПВУ

Национален план за възстановяване и устойчивост

НСМ

Национална селска мрежа

НСОРБ

Национално сдружение на общините в България

НССЗ

Национална служба за съвети в земеделието

ОГ

Оперативна група по ЕПИ-АГРИ

ОСП

Обща селскостопанска политика на Европейския съюз

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

РУОП

Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021
година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда
за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и
аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция
и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа
за управлението на границите и визовата политика
Регламент(ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември
2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите
планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата
селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от

РСП по ОСП
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Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на
регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013
СП

Стратегически план

ТРГ

Тематична работна група

ENRD

European Network for Rural Development

ESPON

European Observation Network for Territorial Development and Cohesion - European
funded programme under the objective of "European Territorial Cooperation" of the
Cohesion Policy of the European Union. It is co-funded by the European Regional
Development Fund - Interreg

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

SHERPA

Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors

SMARTA

Smart Rural Transport Area

Smart Rural 21

Preparatory Action on Smart Rural Areas in the 21st Century - проект, подкрепен от ГД
"Земеделие и развитие на селските райони“

Smart Rural 27

2nd Preparatory Action on Smart Rural Areas in the 21st Century - проект, подкрепен от
ГД "Земеделие и развитие на селските райони“
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Контекст
Концепцията за „Интелигентни селища“1 набира сила в дневния ред за развитие на
селските райони на Европейския съюз, съвпадайки с текущата реформа на Общата
селскостопанска политика (ОСП). Ключов елемент от тази реформа ще бъде новия модел на
изпълнение, базиран в разработваните стратегически планове за ОСП на всяка държавачленка. В тази връзка през декември 2020 г., Европейската комисия публикува своите
препоръки към всяка държава-членка относно посоката на стратегическите планове за да се
постигнат целите на ОСП и целите на Европейския зелен пакт.
В свой анализ ЕК подчертава пропуските, които държавите-членки трябва да преодолеят
за да бъде изпълнена целта на Зелената сделка, а именно осигуряване на 100 % достъп до бърз
широколентов интернет в селските райони до 2025 г. Постигането на тази цел много ще зависи
от това как държавите-членки ще отговорят на тези препоръки при изготвянето на своите
стратегически планове за ОСП.
Европейският парламент има значителен принос към създаването и въвеждането на
концепцията „Интелигентни селища“ за развитие на селските райони, с участието си в пилотен
проект за създаване на интелигентни еко-социални селища и подкрепа на плана за действие
на Европейската комисия за 2017 г. за по-умни села. Европейският комитет на регионите и
Европейският икономически и социален комитет изразиха подкрепата си за концепцията чрез
събития, становища и комуникации.
В обобщение може да се каже, че движението „Интелигентни селища“ не е лесно
предизвикателство, пред което са изправени селските райони. По-скоро това е призив на
Европейската комисия и към двете страни правителствата и местните общности да търсят
териториално разумни решения, отговарящи на нуждите на местното население и
представляващ потенциала за развитие, както и призив за местните общности да разработят
своите дългосрочни стратегии за развитие, основани на научни и технологични иновации.
Предвид всичко това проучването има за цел да даде описание на разбирането за
концепцията „Интелигентни селища“ към момента в рамките на ЕС, нейното приложение в
различни сфери в селските райони, както и изясняване на необходимостта от нейното
прилагане и подпомагане чрез различни политики и инструменти в България за програмен
период 2021 – 2027 г.
В документа се разглеждат освен различните възможности и инструменти за
подпомагане внедряването и развитието на концепцията „Интелигентни селища“ чрез
Европейския фонд за развитие на селските райони и Кохезионните фондове на ЕС, така и
възможността от създаване на мрежа от заинтересовани страни и мерки за подпомагане на
национално ниво.
В заключение, имайки предвид опита на останалите страни членки на ЕС и състоянието
на селските райони в България се дават предложения за няколко варианта за работно
определение на понятието „Интелигентни селища“, които да подпомогнат вземащите решения
в прилагането на политиките за развитие на селските райони в България за периода 2021-2027
1 Smart villages
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Резюме
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Концепцията за интелигентни селища (smart villages2)3 (КИС) е подход за интегрирано
териториално развитие, определен като такъв в Регламент (ЕС) 2021/1060 и насърчаван за
прилагане в селските райони от РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2021/2115 от 2 декември 2021 година за
стратегически планове по ОСП, както и от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1058 от 24 юни 2021 година
относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд. КИС също
така е в синхрон с Дългосрочна визия за селските райони в ЕС до 2040
Идеята за концепция или подход за „интелигентни селища“ се появява в публичното
пространство в ЕС през 2017 г., и все още не е формално и еднозначно дефинирана
В рамките на институциите на ЕС са реализирани редица инициативи на високо
политическо ниво и са приети официални документи, в които се подкрепя развитието и
прилагането на концепцията за „интелигентни селища“
Независимо от това, че концепцията или подхода „интелигентни селища“ все още не е
еднозначно дефиниран в селските райони на ЕС са налице много практики на търсене на
възможности за смарт развитие на селските райони на различни нива и в различни сфери
В същото време КИС може да се разглежда като част от по широка парадигма условно
наречена „смарт45 развитие на селските райони“ или „развитие на смарт селски райони“ (и
дори най-общо смарт териториално развитие, включващо не само селските райони, но и
смарт градовете, както и възможностите за взаимодействието между двете)
„Смарт развитието на селските райони“ може да се определи като развитие на селските
райони с добавена стойност на основата на социални, технологични или дигитални
иновации, насочени към ефикасно решаване на предизвикателства пред развитието на
основата на наличния капитал (силните страни) и благоприятните за такова развитие
възможности
„Смарт развитието на селските райони“ може да се прилага на основата на използване на
микс от смарт подходи и инструменти на различни нива:
o Смарт териториално развитие – на основата на концепция за „интелигентни селища“ в
селските райони и прилагане на цялостен подход за териториално развитие в едно или
група населени места в селските райони или селища (села и малки градове)
o Развитие на смарт общности в селските райони като възможност и условие за смарт
териториално развитие
o Прилагане на смарт решения за развитието на селските райони - социални,
технологични или дигитални иновации като инструменти за смарт развитие на селските
райони

2 smart villages – в институциите на ЕС не се използва един еднозначен превод като основният такъв е интелигентни селища, но също така се използва
интелигентни села (но селищата могат да бъдат и малки градове)
3 КИС - Концепцията за интелигентни селища
4 смарт - смарт технологии, IoT/интернет на нещата, нови технологии, интелигентни решения, дигитална трансформация, автоматизация и изкуствен
интелект, дигитални парадигма на определяне и решаване, ...
5 смарт – би било добре освен формалния и официалния превод „интелигентни“ да се въведе и да се използва просто смарт като термин със специфично
значение в този контекст като синоним на интелигентни
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8.

„Смарт развитието на селските райони“ в селски райони е подход за местно развитие в
селските райони, който характеризира динамиката и посоките на тяхното развитие в
контекста на основните предизвикателства и възможности пред тях в настоящия момент
основните които са свързани с демографските тенденции, икономическото развитие,
качеството на живот, климатичните промени и нововъзникващи технологии

9.

Развитието на селските райони в Европа се характеризира с процеси, които се определят
като „свиване на селските райони“, което е едновременно демографско и икономическо
явление. Това свиване е част от по-широките тенденции в европейското териториално
преструктуриране, където селското стопанство е станало по-малко трудоемко, а
икономическият растеж и растежът на заетостта в него прогресивно намаляват за сметка
на по-големите градски центрове. Изборът на работа, водещ до миграцията от селските
райони в градските региони, особено на по-младите и добре образовани работници, води
до трайно обезлюдяване с бавно „изтичане на мозъци“ и отрицателен демографски баланс
на населението. Така свиването на селските райони става показателна за по-широка
структурна криза на икономическия пазар и пазара на труда, а селските райони все повече
стават периферни в задълбочаващото се градско-селско разделение, което пък води до
влошаване на наследените недостатъци на селските райони.
10. Обезлюдяването и маргинализирането на селските райони става все по-значимо явление
в цяла Европа. За да се справят с тези тенденции, определящите политиките по същество
имат два лоста (подхода) за въздействие:
o подход "насоченост към растеж" – насоченост към обръщане на свиващите се
тенденции и стимулиране на увеличаване на населението;
o подход "насоченост към справяне с кръга на упадъка" (включващ две взаимно
задълбочаващи се тенденции: на първо място недостиг на работни места и
устойчива стопанска дейност и на второ място незадоволителни и влошаващи се
услуги) – т.е. към приемане на свиването на селските райони и адаптиране към
икономическите и социалните му последствия.
11. Необходими са нови политики за развитието на селските райони, които разглеждат
свиването не само като проблем, а и като потенциална положителна възможност.
Приемането на свиването може да спомогне за преориентиране на политиките в селските
райони и инвестиционните решения за развитие, насочено към по-екологосъобразни, с по
малобройно население селски региони и намирането на нови иновативни решения,
водещи до модернизиране на държавните и обществените услуги чрез по-цялостни,
проактивни и местно ориентирани стратегии, в съответствие с реалностите на XXI-ви век.
Това изисква координирани и водени на национално ниво интервенции и планирана
стратегическа координация на двата вида политики - както на тези ориентирани към
растеж, така и на тези ориентирани към адаптация и специфично разработени в
съответствие с местните условия
12. Концепция за „интелигентни селища“ (в тесен смисъл) предполага развитие на екосистема,
състояща се от различни елементи за подобряване на качеството на общностния живот и
селската среда, в която участват различни заинтересовани страни като държавни и
публични институции, бизнес организации, научни среди и представители на селските
общности.
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13. Като такъв подход тя е иновация на подхода за устойчиво планиране на ниво село, който
насърчава основаното на знанието развитие чрез непрекъснатото изучаване на човешките
ресурси като интегративна част от развитието на ресурсите на селото, особено в
насърчаването на развитието на селските райони като част от регионалната система в
контекста на националната система за планиране на развитието.
14. Идеята за интелигентни селища е изградена върху намеренията и действията на
общностите в селски райони за социално - икономическо развитие на основата на
нововъзникващи технологии, включително социални и цифрови такива.
15. Интелигентните селища се основават на философията на самоподдържаща се екосистема,
която е способна да се адаптира към променящите се условия и да генерира ресурси, за да
се подобрява нейното развитие. Усилията за "устойчиво развитие" предполагат
интелигентни селища.
16. Интелигентното селище е концепцията за развитие на селище до такава степен, че то да е
самозависимо и самодостатъчно, за да предоставя услуги. Докато говорим за интелигентни
селища, ние не само се фокусираме върху развитието или поддържането на селската среда
за значителна употреба, но също така сме склонни да проектираме такъв сценарий, при
който те започва да „печелят“ за себе си.
17. Селско-градската миграция и икономическата уязвимост, произтичаща от безработицата,
могат да бъдат предотвратени чрез подобряване на жизнения стандарт в селските райони,
а интелигентните селища могат да бъдат решение. Хората искат да имат комфортен живот
с достатъчно възможности и много фактори ги принуждават да мигрират в градските
райони. Тенденцията е градските райони да осигуряват удобства, които селските райони
нямат като по-добри социални и културни съоръжения, по-големи възможности за заетост
и образователни и други човешки услуги.
18. Причините за масовата миграция от селски към градски се дължат на някои от следните
фактори:
o Търсене на работни места в градските райони, където възможностите за заетост са
високи поради високата индустриализация в тези области.
o Ниските цени на селскостопанските продукти, които намаляват доходите на хората,
живеещи в селските райони, тъй като селското стопанство е основният им източник на
доходи.
o Природата на образователната система, т.е. институциите за висше образование, се
намират в градовете, принуждавайки много от младежите да мигрират в градовете.
o Липса на сигурност в някои селски райони, тъй като механизмите и институциите за
сигурност са концентрирани в градовете.
o По-добри здравни заведения в градските райони.
o Разлика в заплащането между селските и градските райони; Тъй като много работни
места в градските райони плащат повече от едни и същи работни места в селските
райони, хората се преместват в градските райони в търсене на по-високи заплати.
19. Докато миграцията към градските райони може да е знак за развитие, модернизация и
глобализация, въпросът, който възниква, е, ако голяма част от населението се отдалечи от
селищата, тогава какво ще остане там? Селските райони са пълни с природни ресурси и
умения, които трябва да бъдат модернизирани с технологична подкрепа. Това са
основните активи на природата, които все още са недостатъчно използвани.
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20. Технологичните интервенции за развитие на селските райони биха създали устойчив
поминък. Технологиите са важни, както и инвестициите в инфраструктура, развитие на
бизнеса, човешки капитал, капацитет и изграждане на общност.
21. Интелигентното селище обикновено има за цел да развие умения за електронна
грамотност, достъп до електронно здравеопазване и други основни услуги, иновативни
решения за екологични проблеми, приложение на кръговата икономика към
селскостопанските отпадъци, насърчаване на местни продукти, подкрепени от технологии
и информационни и комуникационни технологии (ИКТ), внедряване и пълноценно
използване на интелигентни специализирани агро-хранителни проекти, туризъм и
културни дейности и др.
22. Смарт териториално развитие или концепция за „интелигентни селища“ се очаква да бъде
прилаган в селските райони като цялостен подход на основата на стратегия (или
концепция) за неговото приложение и/или като отделни, самостоятелни иновативни
социални, технологични и/или цифрови решения, съответстващи на принципите на тази
концепция.
23. Към момента КИС е нова и относително непозната сред основни заинтересовани от
нейното прилагане страни в България. Въпреки това нейното въвеждане и прилагане в
селските райони в България би било полезно и е определено необходимо. Това би довело
до развитие на нов вид политика за развитие на селските райони и добавяне на различна
стойност и ефект към другите налични подходи за тяхното териториално развитие. Нейното
въвеждане се налага на основата на наличието на следните фактори:
o нивото и тенденциите в развитие на селските райони в България, които предполагат
търсенето на нови политики за подкрепа
o тенденциите в развитието на индустриалното развитие и нововъзникващи технологии и
тяхното влияние върху начина на живот и производство в селските райони и
o нивото на адаптиране на България и в частност на селските райони към последното,
които
o предполагат необходимостта от цифров и технологичен преход, т.е. трансформирането
и адаптирането на селските райони към възникващите нови технологии и основно към
прилагане и използване на цифрови такива
o новата макрорамка на ЕС и нейните възможности, очаквания и изисквания за
приложения в селските райони в ЕС
24. Въпреки че тази концепция може да изглеждат по-малко непосредствено значима за
селските райони в България, които срещат по сериозни предизвикателства пред себе си в
сравнение със селските райони в останалата част на ЕС, въвеждането на нови технологии
ще се окаже от решаващо значение както за тяхното оцеляване, така и за темпове на
развитие сравними с тези извън България. Това предполага необходимост от
институционална подкрепа за нейното популяризиране, подготовка за прилагане и
пилотиране
25. За подпомагане на „смарт развитието на селските райони“ и конкретно на въвеждането и
прилагането на концепция или подход за „интелигентни селища“ е необходимо да се
разработят политики за въвеждането и прилагането на подходи за смарт развитие на
селските райони, последвани от конкретни мерки за прилагането им на три нива:
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1.1. Смарт териториално развитие – основно чрез LEADER/ВОМР и включване в СМР на
МИГ/МИРГ:
o концепции за интелигентно развитие в част от териториите, в които се прилагат тези
стратегии или
o друга форма на интегриране в тези стратегии, водеща до планиране и/или прилагане на
отделни интелигентни решения
1.2. Развитие на смарт общности в селските райони
o Развитие на капацитет за смарт решения - цифрова компетентност
o Развитие на капацитет и прилагане на нови споделящи социални практики - социални
предприятия и кооперативи
1.3. Прилагане на смарт решения за развитието на селските райони чрез:
o Основно СП на ОСП 2023 – 2027 (прилагане не само чрез ЛИДЕР/ВОМР, но и чрез всички
други интервенции, които позволяват това)
o Извън ОСП (в рамките на ЕФРР и Кохезионния фонд поне чрез ВОМР)
26. За въвеждането и прилагането на КИС в селските райони в България би било полезно и е
определено необходимо да се предприемат следните по нататъшни стъпки:
o Популяризиране на тази концепция сред ключови заинтересовани страни – общини,
МИГ-и, читалища, ...
o Търсене на възможности за професионална дискусия относно начините за подкрепа на
КИС в следните формати (един или няколко от тях едновременно):
i.
В рамките на комитета за мултифондово финансиране на ВОМР
ii.
В рамките на обособена ТРГ към МЗХГ, свързана с прилагането на СП за ОСП
iii.
В рамките на обособена ТРГ, свързана с планирането и прилагането на СП за ОСП
като част от дейността на бъдещата НСМ
iv.
Други форми на публични дискусии с участие на представители на
заинтересовани от нейното прилагане страни
27. Концепция за „интелигентни селища“ (в тесен смисъл) може да се прилага в селските
райони в България основно в рамките на:
o LEADER/ВОМР чрез включване в стратегиите за местно развитие на:
o концепции за интелигентно развитие в част от териториите, в които се прилагат тези
стратегии или друга форма на интегриране в тези стратегии, водеща до планиране и/или
o прилагане на отделни смарт решения (включително в еднофондово и мултифондово
финансирани стратегии)
o СП на ОСП 2023 – 2027 (не само чрез ЛИДЕР/ВОМР, но и чрез другите видове
интервенции в областта на развитието на селските райони, определени в чл.69 от
РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2021/2115)
o Извън ОСП (в рамките на ЕФРР и Кохезионния фонд)
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1. Необходимост от въвеждане на концепцията „Интелигентни селища“ в ЕС
Населението на ЕС застарява и бавно ще започне да намалява през следващото
десетилетие. В средностатистически план населението в селските райони7 вече е по-старо,
отколкото населението в градовете и предградията, както и в градските агломерации. През
последните години в селските райони средно се наблюдава намаляване на населението главно
поради отрицателния естествен прираст на населението8, който не се компенсира в достатъчна
степен от положителната нетна миграция. Някои от източните и южните държави членки дори
са изправени и пред двете предизвикателства, тъй като естественият прираст на населението
и нетното движение в техните селски райони са отрицателни9. Освен това е по-вероятно
младите жени да напуснат селските райони, отколкото младите мъже. Тези демографски
тенденции, съчетани с липса на свързаност, предизвикателства пред инфраструктурата и
производителността и слаб достъп до обществени услуги, включително образование и грижи,
могат да допринесат за по-ниската привлекателност на селските райони като място за живот и
работа.
В продължение на векове „селски“ е означавал „селскостопански“ — с милиони
земеделски стопани, които изхранват европейското общество. Животът в много селски райони,
особено в по-отдалечените и периферните части, остава неразривно свързан със селското
стопанство — над 40 % от земята в селските райони се използва за селско стопанство. С течение
на времето приносът на селското стопанство, горското стопанство и рибарството за селските
райони е намалял както от гледна точка на икономиката, така и на заетостта, до 12 % от всички
работни места и до 4 % от брутната добавена стойност, като същевременно запазва
същественото си значение за продоволствената сигурност в ЕС.
Успоредно с това се е увеличил делът на услугите (напр. туризъм, отдих), който бележи
структурна промяна в икономиките на редица селски райони, докато делът на промишлеността
и строителния сектор остана постоянен.
Въпреки че от 2000 г. насам по-високият растеж даде възможност да се намали разликата,
брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в селските райони продължи да бъде
значително по-нисък (75 %) от средния за ЕС през 2018 г. Догонващото икономическо развитие
не достигна до отдалечените селски региони (където тази стойност се запази на ниво около
70 % от БВП на глава от населението в ЕС). Този цялостен икономически контекст подчертава
необходимостта да се продължи икономическата диверсификация на селските райони, като се
обхванат всички измерения и сектори, за да се използва максимално техният потенциал по

6

Работен документ на ЕК (SWD(2021) 166 final
В различните масиви от данни се използват различни определения за „селски“. По отношение на тази глава найважната разлика е между данните според DEGURBA (където се посочват „градски агломерации, градове и предградия и
селски райони“) и типологията на градските и селските райони по NUTS (където се посочват „градски, междинни и селски
региони“). За повече информация вж. главата относно методологията в придружаващия работен документ на службите на
Комисията.
8
Това означава, че броят на смъртните случаи е надхвърлил броя на ражданията.
9
Въз основа на средногодишните темпове на прираст на населението между 2014 и 2019 г.
7
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отношение на услугите и производството.
Между 2012 и 2020 г. средното равнище на заетост в селските райони на ЕС се е
увеличило (от 67,5 % на 73,1 %, т.e. повече, отколкото в градовете), докато средното равнище
на безработицата е спаднало (от 10,4 % на 5,9 %, т.e. по-малко, отколкото в градовете). Тази
благоприятна цялостна динамика прикрива различни реалности, по-специално твърде
разнородната ситуация в държавите членки и факта, че равнището на безработицата сред
младите хора е по-високо в сравнение с общото население в трудоспособна възраст, а също и
в сравнение с населението в селските райони. Освен това по отношение на дела на
населението, което е изложено на риск от бедност или социално изключване, стойностите за
2019 г. са по-високи в селските райони (22,4 %) в сравнение с градовете (21,3 %) и с градските
агломерации и предградията (19,2 %), а в десет държави членки процентът на населението,
изложено на риск от бедност в селските райони, се е увеличил от 2012 г. насам10.
Между заетостта сред мъжете и тази сред жените в селските райони съществува разлика
от 13 процентни пункта (спрямо 10 процентни пункта в градовете), нарастваща до над 20 в
някои държави членки. На равнището на ЕС тази разлика се запазва сравнително стабилна от
2012 г. насам. В повече от половината от държавите членки това неравенство между половете
е по-голямо в селските райони, отколкото в градовете. Следва да се обърне внимание на факта,
че много жени имат несигурни договори (например сезонни работници) или изпълняват
„невидима роля“ в селските общества (например помагащи съпруги), което може да ги постави
в уязвимо положение (като например липса на достъп до социална закрила или обезщетения
при майчинство в някои случаи). В същото време жените представляват важна движеща сила
за просперитета и социалното приобщаване в селските райони, по-специално благодарение на
предприемачеството.
Делът на населението11 с висше образование в селските райони остава нисък въпреки
увеличението от 18 % през 2012 г. на 22 % през 2019 г. Разликата между селските райони и
градовете също се е увеличила от 17 процентни пункта през 2012 г. на 19 през 2019 г. (като се
запазва стабилна или нараства в повечето държави членки). По отношение на основните
умения (четене, математика и природни науки) в много държави разликата в резултатите
между градските и селските райони също е голяма, както показват резултатите от Програмата
за международно оценяване на учениците (PISA) от 2018 г. По отношение на поне основните
цифрови умения през 2019 г. разликата възлиза на 14 процентни пункта (48 % за селските
райони спрямо 62 % за градовете) и се запазва стабилна от 2015 г. насам. Освен това на
равнището на ЕС процентът на преждевременно напусналите училище е по-висок в селските
райони и градовете, отколкото в градските агломерации. Училищата в някои селски райони
често се борят за осигуряване на качествено образование поради географската си изолация и
малките си размери. Те са изправени пред недостатъчно инфраструктура и спомагателни услуги
в областта на образованието, ограничено предлагане на възможности за обучение и липса на
10

Равнището на младежката безработица е по-високо от общото равнище на безработица в целия ЕС и във всички
видове райони. Вж. придружаващия настоящото съобщение работен документ на службите на Комисията (SWD(2021) 166
final), стр. 58—59 и фигура 11) и File:Share of people at risk of poverty or social exclusion, analysed by degree of urbanisation, 2019
(%) LCIE20.png - Statistics Explained (europa.eu).
11
В този контекст делът на общото население включва хора от различни възрастови групи.
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опитни учители. Това може да ограничи навлизането на електронните услуги и потенциала за
учене и работа от разстояние, което оказва влияние върху наличните качествени работни места
в селските райони.
Животът в селските райони зависи в решителна степен от достъпа до качествени
обществени услуги и инфраструктура. В рамките на обществената консултация като най-спешни
нужди бяха определени инфраструктурата, достъпът до съоръжения и удобства, цифровата
свързаност и заетостта. По-специално основните услуги и свързаната с тях инфраструктура —
като например водоснабдяване, канализация, енергия, транспорт, финансови услуги и цифрови
комуникации — са от ключово значение за гарантиране на социалното и икономическото
приобщаване. Те допълват и улесняват достъпа до други услуги, които изпълняват функцията
за благоприятна рамка, като например грижи за детето, образование, дългосрочни грижи,
жилищно настаняване, пазар на труда и социални услуги, а също така могат да бъдат важен
източник за създаване на работни места12.
Достъпът до обществени услуги и инфраструктура се влияе от гъстотата и близостта на
хората, които са различни в селските райони в отделните държави членки, както и в селските
райони в близост до градовете и отдалечените селски райони13. Колкото по-слабо урбанизиран
и по-отдалечен е даден район, толкова по-дълго е средното пътно разстояние до най-близката
услуга.14
Една трета от населението на селските райони живее в граничен регион. Средно тези
гранични селски региони имат по-слабо развит автомобилен и железопътен транспорт, както и
достъп до по-малко пътнически полети в сравнение с другите селски региони. Хората в
граничните селски региони трябва да пътуват по-далече, за да достигнат до основно или средно
училище или болница в сравнение с другите селски региони.
По-дългите разстояния, по-ниската гъстота на населението и по-големите водосборни
области правят по-трудна както доставката, така и достъпа до услуги в селските райони.
Въпреки това предоставянето на услуги от общ интерес в селските райони със сравнимо
качество с тези в градските райони е от ключово значение за поддържането на справедлив
жизнен стандарт за всички граждани и на всички територии, включително в най-отдалечените
селски райони и в най-отдалечените региони.
Селските общности също са потенциално изложени на по-големи разходи, свързани с
климатичния преход. По-дългите разстояния за пътуване например до болници, училища и
магазини, съчетани с по-голямата зависимост от частните автомобили поради оскъдната услуга
за обществен транспорт, водят до по-високи пътни разходи15. Търговията на дребно, лекарите,
аптеките, банките, пощенските станции, общественият транспорт, детските заведения и

12

Правото на достъп до тези услуги — и по-специално необходимостта да се помага на хората в нужда — е залегнало
в принцип № 20 от Европейския стълб на социалните права (ЕССП).
13
Общият брой на хората в радиус от 120 km.
14
Това включва, наред с другото, търговец на дребно, основно училище, аптека и банка.
15
ОИСР, Delivering Quality Education and Health Care to All: Preparing Regions for Demographic Change [Осигуряване на
качествено образование и здравно обслужване за всички хора: Подготовка на регионите за демографските промени],
OECD Rural Studies, OECD Publishing, Париж, 2021 г. https://doi.org/10.1787/83025c02-en
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училищата са от съществено значение за живота и работните места в селските райони, както и
за да се гарантира, че нито един човек или място няма да бъдат пренебрегнати. Липсата на тези
услуги може бързо да доведе до чувство на отдалеченост и социално изключване. Малките
градове и градски агломерации могат да бъдат движеща сила за привлекателността и
развитието на селските райони и да осигуряват достъп до редица услуги за околните селски
райони. Важно е да се обмислят и изпробват нови начини за организиране на националните и
регионалните обществени услуги, като се използва цифровизацията в този процес.
Бизнес модели и подходи, като например електронните услуги, мобилните решения,
частно-публичните партньорства, социалните предприятия, секторите на културата и
творчеството, както и кооперациите, могат да помогнат за достигане до по-малко населените
райони и като цяло са ключов фактор за социално-икономическото развитие на селските
райони. Те в решаваща степен зависят от нивото на цифровите умения и наличността и
финансовата достъпност на адекватна цифрова инфраструктура, както и от капацитета за
ефективно внедряване на цифровите технологии, като например платформи за цифрови услуги.
Ключова предпоставка за цифровата трансформация е свързаността с интернет. Въпреки
неотдавнашните подобрения на високоскоростната широколентова връзка, само 59 % от
домакинствата в селските региони имат достъп до широколентова мрежа от ново поколение
(NGA) (>30 Mbps) в сравнение с 87 % от домакинствата в ЕС.
И накрая, селските райони са изправени пред специфични предизвикателства, свързани
с изменението на климата и увреждането на околната среда. Например земеделието и
горското стопанство са по-уязвими към по-чести неблагоприятни климатични събития като
бури, наводнения и суша в сравнение с икономическите дейности в градовете. Тези сектори са
сред първите засегнати от загубата на биологично разнообразие, което представлява заплаха
за дългосрочните икономически перспективи на зависимите от тях селски общности.

В по-дългосрочен план селските райони ще продължат да се сблъскват с
предизвикателството как да успяват да се развиват в по-сложна и динамична среда. За да се
осигури бъдещото благоденствие и благосъстояние на селските хора, ще трябва да бъдат
преодолени редица взаимосвързани предизвикателства и възможности. Тези мега тенденции
са свързани с въздействията на застаряващото население, урбанизацията, възхода на бързо
развиващите се икономики, изменението на климата и натиска върху околната среда,
увеличаването на глобализацията, както и технологичните пробиви.
o Застаряването на населението и миграцията. Застаряването, което като цяло е поочевидно извън градовете, ще продължи с нарастващо темпо. Вследствие на това ще
има все по-голяма конкуренция за квалифицирани кадри. Капацитетът на селските
общности да предоставят атрактивни възможности и да интегрират ново-пристигащите
ще оформят капацитета им за справяне с предизвикателството на застаряването и
свиването на населението. Повишаването на цифровата свързаност и преминаването
към икономика на споделянето могат също да открият нови иновативни начини за
справяне със социалните предизвикателства в селските общности.
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o Урбанизация. Тенденцията на придвижване на хора от селските райони в градовете се
стабилизира. Въпреки това, застаряването на населението, особено в селските
отдалечени райони, ще има тенденция да измества политическия баланс в рамките на
държавите към метрополитен райони. Ще бъде важно националните правителства да
разполагат с рамки и механизми за включване на интересите на селските райони при
вземането на решения, както и тези селски райони да могат да се възползват от връзките
с градовете.
o Глобалните промени в производството. Производството на стоки и услуги все по-често
се разпръсва в отделните страни. Селските райони ще трябва да продължат да се
специализират и да се съсредоточат върху основни области на предимство, за да се
конкурират в световната икономика. За селските райони това означава повишаване на
конкурентоспособността чрез насърчаване на иновациите и инвестиране в умения.
o Климатични промени. По-голям акцент ще бъде поставен върху ефективното
използване на ресурсите.
o Технологични пробиви. Редица нововъзникващи технологии, свързани с
цифровизацията,
включително
автоматизацията
и
изкуствения
интелект,
децентрализираното производство на енергия, изчисленията в облак и интернет на
нещата, и нано технологиите ще отворят нови производствени възможности и ще
преобразят начина, по който имаме достъп до стоки и услуги. Това вероятно ще доведе
до технологии за спестяване на работна ръка и продуктови иновации в селското
стопанство, горското стопанство, минното дело и свързаното с него добавяне на
стойност. Тези промени ще създадат и нови работни места, които все още не са си
представили, например, 3-D печатът може да създаде възможности за локализирано
дребно-мащабно производство, и дронове за превоз на стоки. Напредъкът в
комуникационните технологии и цифровата грамотност ще отвори нови начини за
достъп до услуги, които могат да преодолеят тиранията на разстоянието.
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o „Свиването“ на селските райони става все по-значимо явление в цяла Европа. То се
определя като едновременно демографско и икономическо явление и е тълкувано като
част от по-широките тенденции в европейското териториално преструктуриране, където
селското стопанство е станало по-малко трудоемко, а икономическият растеж и
растежът на заетостта в него прогресивно намаляват за сметка на по-големите градски
центрове. Изборът на работа, водещ до миграцията от селските райони в градските
региони, особено на по-младите и добре образовани работници, води до трайно
обезлюдяване с бавно „изтичане на мозъци“ и отрицателен демографски баланс на
населението. Селските райони все повече стават периферни в задълбочаващото се
градско-селско разделение, което пък води до влошаване на наследените недостатъци
на селските райони.
o Необходими са нови начини на мислене за развитието на селските райони, които
разглеждат свиването не само като проблем, а и като потенциална положителна
възможност. Приемането на свиването може да спомогне за преориентиране на
политиките в селските райони и инвестиционните решения за развитие, насочено към
по-екологосъобразни, с по малобройно население селски региони и намирането на
нови иновативни решения, водещи до модернизиране на държавните и обществените
услуги чрез по-цялостни, проактивни и местно ориентирани стратегии, в съответствие с
реалностите на XXI-ви век. Това изисква координирани и водени от правителствата
интервенции и планирана стратегическа координация на двата вида политики - както на
тези ориентирани към растеж, така и на тези ориентирани към адаптация и специфично
разработени в съответствие с местните условия.
o Мобилизиране на ендогенни ресурси - разнообразяването на местната икономика чрез
иновативно мобилизиране на ендогенни ресурси и сравнителни териториални
предимства (например природен капитал, местно културно наследство, възобновяема
енергия, туризъм и др.)
o Насърчаване на социалните иновации и ИКТ - ИКТ, цифровизацията и дейностите,
основани на знанието, са основополагащи за преструктурирането на селските региони
в отговор на свиването им на основата на нови, по-интелигентни начини за поефективно предоставяне на обществени услуги и генериране на нови възможности за
заетост
o Поощряване на екосистемните услуги и зелената икономика - селските региони
представят по добри възможности за насърчаване на зеления преход и преориентиране
на местната икономика към нисковъглеродно развитие и иновативни решения на
предизвикателства, свързани с околната среда, например, прилагането на принципите
на кръговата икономика за рециклирането на селскостопанските отпадъци,
популяризиране на местно произведени продукти, подпомагани от нови технологии,
ИКТ и изцяло от интелигентната диверсификация в производството на храни, и др.
o Реализиране на интегрирани местно ориентиран подходи - потенциална възможност за
стратегически, интегриран подход е нововъзникващата концепция за интелигентни
селища. Този подход е насочен към интегриране на действия на различни политики
насочени към развитието на селските райони, околната среда, регионалното и
градското развитие, транспорта и свързаността
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o Селата са средища на селските икономики и общества, където услугите и
инфраструктурата са концентрирани. Стратегическо планиране за взаимосвързани
селища е важно в контекста на свиващите се региони, където услугите могат да бъдат
споделяни сред достъпните места за предоставяне на мултифункционални центрове за
услуги; оптимизиране на споделените ресурси и увеличаване на максимално
въздействието на ИКТ за предоставяне на обществени услуги.
o Политика за селските райони 3.0 е политическа рамка, която представлява нова
парадигма за икономическо развитие на селските райони. Прилагането на политиката
за селските райони 3.0 изисква нови начини на мислене относно селските райони,
техните възможности и предизвикателства, както и ролята на националните
правителства в подкрепа на усилията им за развитие.
o Разбирането, че икономиката на селските райони е коренно различна, води до
необходимостта от нов набор от политически предписания, които отразяват различията
във възможностите за растеж и ограниченията. Те следва да се съсредоточат върху
инвестирането в човешки капитал, инфраструктура, иновации, които дават възможност
за фактори за растеж, а не върху краткосрочни отговори, които се стремят да защитят
съществуващите икономически дейности.
o Интегрираните инвестиции имат потенциала да се възползват от предимствата на
допълващите се, когато са адаптирани към нуждите на различните видове селски
райони. Различните секторни политики следва да бъдат координирани и взаимно
подсилващи се, а миксът между тях следва да се балансира повторно, за да се отговори
на различаващите се местни нужди. Освен това интервенциите на политиката, които са
насочени тясно към административните граници, могат да пропуснат сериозните
възможности за взаимодействия, които са налице между селските и градските райони.
o Иновациите ще бъдат от критично значение за бъдещата конкурентоспособност и
устойчивост на икономиките в селските райони". Подобрената свързаност между
градовете и селските региони ще генерира взаимни ползи; високоскоростната интернет
инфраструктура ще свърже хората и бизнеса с нови пазари, ще предостави
образователни възможности и ще даде възможност за нови услуги. Цифровата
свързаност и новите технологии ще дадат възможност за събиране и използване на
данни, които повишават производителността и предоставянето на по-добри
обществени услуги. Сътрудничеството и партньорството между публични, частни и
организации с нестопанска цел, както и образователни и изследователски институции
са необходими, за да могат екосистемите за иновации в селските райони да
функционират ефективно.
o Най-често идентифицираната характеристика на визията за селските райони до 2040 г.,
е свързана с развитие на интелигентните селски райони и цифровизацията. Очаква се
селските райони да се възползват от възможността за цифровизация като широк спектър
от инструменти за отговор на нуждите на жителите и бизнеса и адаптиране към всички
ползи, предлагани от цифровизацията следвайки рамката на интелигентните селища.
Цифровизацията се възприема като средство за намаляване на различията между
градските и селските райони.
o Основното предизвикателство пред развитие на селските райони е липсата или лошото
качество на инфраструктурата и основните услуги. Ниското ниво на достъпност и
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дефицит в предоставянето на основни услуги като здравеопазване, образование,
културни дейности, както и стартирането на нови предприятия правят периферните
селски райони по-малко привлекателни за хората да живеят, и в които да се инвестират
капитал.
o Основната възможност, която може да се използва за развитие на селските територии е
възможността за цифровизацията и развитие на интелигентните селски райони.
Цифровизацията се разглежда като важен инструмент за развитие на селските
територии по различни начини - цифровият преход може да помогне за предоставянето
на услуги, създаването на работни места и дори на нови начини на работа,
разработването на нови цифрови продукти и роботизацията в селското стопанство като
възможност за селските територии като следствие на цифровизацията.
o Основното условие, което би намалило пречките и предизвикателствата, както и би
подпомогнало използването на наличните възможности за постигане на дългосрочната
визия за селските райони е подпомагане на развитие на смарт селски региони и
дигитализация - улесняването на пълноценното възползване от новите и
нововъзникващи цифрови технологии и концепции като ключов инструмент в
развитието на селските общности за създаването на работни места, продукти и услуги,
както и нови начини на работа.
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Изброените по- горе основни изводи са изведени като такива в няколко фундаментални
документа появили се през последните години, в рамките на които се прави анализ на
основните тенденции в развитието на селските райони и възможните политики за такова
развитие.
В рамките на няколко документа, разработени като част от програмата ESPON 202016171819
и ЕК2021 през 2017 г. се анализира така нареченото „свиване на селските райони“ в ЕС. То се
определя като едновременно демографско и икономическо явление и е тълкувано като част от
по-широките тенденции в европейското териториално преструктуриране, където селското
стопанство е станало по-малко трудоемко, а икономическият растеж и растежът на заетостта в
него прогресивно намаляват за сметка на по-големите градски центрове. Изборът на работа,
водещ до миграцията от селските райони в градските региони, особено на по-младите и добре
образовани работници, води до трайно обезлюдяване с бавно „изтичане на мозъци“ и
отрицателен демографски баланс на населението. Следователно свиването на селските райони
става показателна за по-широка структурна криза на икономическия пазар и пазара на труда, а
селските райони все повече стават периферни в задълбочаващото се градско-селско
разделение, което пък води до влошаване на наследените недостатъци на селските райони.
Така обезлюдяването и маргинализирането на селските райони става все по-значимо
явление в цяла Европа. За да се справят с тези тенденции, определящите политиките по
същество имат два лоста (подхода) за въздействие:
(1) подход "насоченост към растеж" – насоченост към обръщане на свиващите се
тенденции и стимулиране на увеличаване на населението;
(2) подход " насоченост към справяне с упадъка" – насоченост към приемане на свиването
на селските райони и адаптиране към икономическите и социалните му последствия.
Макар, че идеята за приемане на упадък често е „политически некоректна“,
нереалистично е също така да се очаква местните стратегии за развитие да се противодействат
на нарастващите световни тенденции към урбанизацията. Тенденциите са продължаващото
обезлюдяване да се превърне в „новото нормално“ в много периферни селски региони през
следващите десетилетия. Поради това задачата ще се превърне в осигуряването на управляван
преход към икономическо развитие, съответстващо на реалностите на намаляващото
население.

16 ESPON 2020
17 ESPON 2020, 2017 POLICY BRIEF: Shrinking rural regions in Europe. Towards smart and innovative approaches to regional development challenges in
depopulating rural regions,
18 ESPON 2020 Geography of New Employment Dynamics in Europe
19 ESPON 2020 Inner Peripheries: National Territories Facing Challenges of Access to Basic Services of General Interest
20 European Commission. 2017. Competitiveness in Low-Income and Low-Growth Regions – The Lagging Regions Report
21 Pilati, M & Hunter, A 2020, Research for REGI Committee – EU Lagging Regions: state of play and future challeges, European Parliament, Policy Department for
Structural and Cohesion Policies, Brussels
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Необходими са нови начини на мислене за развитието на селските райони, които
разглеждат свиването не само като проблем, а и като потенциална положителна възможност.
Приемането на свиването може да спомогне за преориентиране на политиките в селските
райони и инвестиционните решения за развитие, насочено към по-екологосъобразни, с по
малобройно население селски региони и намирането на нови иновативни решения, водещи до
модернизиране на държавните и обществените услуги чрез по-цялостни, проактивни и местно
ориентирани стратегии, в съответствие с реалностите на XXI-ви век. Това изисква координирани
и водени от правителствата интервенции и планирана стратегическа координация на двата
вида политики - както на тези ориентирани към растеж, така и на тези ориентирани към
адаптация и специфично разработени в съответствие с местните условия.

Основи предизвикателства за развитието на селските региони в контекста на
тяхното свиване

Общите симптоми на свиването на селските региони са добре описани – намаляващото
население води до нарастващо несъответствие между предлагането и търсенето на услуги,
създавайки трудности както за публичния, така и за частния сектор. В резултат на слабите
местни пазари услугите стават непостоянни, слабо поддържани и често стават
нежизнеспособни и се налага да бъдат прекратени. Местните условия на живот и качеството
на живот се влошават, безработицата се повишава и квалифицираната работна ръка намалява,
което води до напускане на селищата и дори до тяхното цялостно изоставяне. Това още повече
подронва привлекателността на даден регион и води до низходяща спирала на демографския
спад чрез спадане на раждаемостта и неизбежното остаряване на останалото население (и
влошаване на индекса на възрастова зависимост).
Това от своя страна води до загубата на умения и таланти и оказва значително влияние
върху местните възможности за иновации, което пък се отразява върху местната икономика.
Това засяга най-сериозно малките и средните предприятия и микропредприятията, тъй като те
са по-зависими от наличието на квалифицирани работници. Селските региони имат по-висока
зависимост от по-малките предприятия, отколкото в градските райони. В някои държави членки
на ЕС, където явлението свиване на селските райони е най-остро, разликата между равнището
на заетост в селските и градските региони е особено висока.
Качеството на управлението в селските райони има особен положителен ефект като
двигатели за заетост в микропредприятията. Свиването обаче поставя съществен натиск върху
публичните бюджети, които едновременно са обременени с намален фискален доход, растящи
разходи и по-високи социални разходи. Това поставя капацитета за управление в несигурна
ситуация и води до много висока корелация между изоставащите региони, особено в Източна
и Южна Европа, и лошото качество на управлението като основна пречка за развитието в
регионите с нисък растеж.
Свиването обаче, приема, специфични форми в различни териториални контексти и всяка
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местна ситуация е уникална и постоянно променяща се поради динамичното взаимодействие
на много фактори. Общините, които имат най-голяма нужда да разработват стратегии за
справяне със свиването, често са тези с най-малък капацитет за действие, което изисква
системен политически отговор, дългосрочна перспектива и последователен, едновременен
ангажимент на множество управленски нива.
За да се отговори на предизвикателствата, свързани с демографските промени, са
необходими ефективни интервенции от страна на правителствата. По същество има три
потенциални вида политики:
(1) да не се направи нищо – или да се отрече, че има проблем, или да се признае
проблемът, но да не се реагира;
(2) да се опита да обърне тенденцията от спад на населението и да стимулира растежа на
населението; и
(3) да се приеме упадъка и да се управляват последиците от него чрез преориентиращи
политики и инвестиционни решения към по-цялостен, проактивен и пространствено
диференциран подход.
Съчетавайки тези подходи, политиците по същество имат два избора: консервативни
(ориентирани към растежа) и радикални (приемане/посредничество). Това не е „или-или
избор“ на политики. И двата подхода могат да играят важна роля в интегрираните политики за
развитие на селските райони, съобразени с местните контексти в рамките на цялостния
контекст на свиващото се население и за намирането на нови иновативни начини за ефективно
прогнозиране и креативно адаптиране към бъдещите демографски тенденции.
В ситуации, при които свиването се е превърнало в новото нормално и малко вероятно е
да бъде обърнато в краткосрочен до средносрочен план за определянето на съдържателни
стратегии е необходима по-фундаментална промяна в управленските възприятия. С
преобладаването на ориентираните към растежа политики, обаче са налице много малко
дискусии и анализи как даден регион може прагматично да се адаптира към неразрешими
демографски тенденции и успешно да се свива. Вместо това реалността на обезлюдяването
често се явява табу, на което не може да се отговори с еднотипни масово прилагани политики.
Необходими са нови политически цели и политически перспективи, които да доведат до идея
за планиране на адаптацията към тенденциите на свиване в селските райони, независимо че
обикновено това не изглежда приемливо и се счита за пораженско сред политиците и
гражданското общество като цяло. Това затруднява намирането на работещи решения, които
изискват нови иновативни начини на мислене и поставени в контекст конкретни решения.
Понятието за свиване трябва да се разглежда като алтернатива на възприемането на
обезлюдяване като прост линеен процес и свързан изключително с отрицателни резултати. Поспециално подходите "Планирано свиване" предлагат растежът не винаги да е непременно
синоним на развитие. Освен това приемането на свиване може да спомогне за превръщането
на предизвикателството във възможност и за създаването на нови възможности за повторно
разрастване на по-екологосъобразни, по-малки общности, които да бъдат иновативни, да
модернизират управлението и обществените услуги, както и да се адаптират към неизбежните
икономически и демографски условия извън местния контрол. Най-важното е, че
стратегическият избор трябва да отразява местния потенциал и политиките трябва да
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определят реалистичното ниво на амбиция, за да донесат очакваните резултати. Холистичните,
проактивни и териториално базирани стратегии, съгласувани с реалностите на XXI-ви век, са
важна предпоставка за стимулиране на ендогенния потенциал на селските райони.

Мобилизиране на ендогенни ресурси
Поддържането на социалното сближаване и динамизма в условия, при които
икономическата и социалната среда ерозира, изисква интегрирани стратегически решения и
ангажирано дългосрочно управление. Освен това при обстоятелства, при които
обезлюдяването се задвижва значително от екзогенни фактори създаването на нови
партньорства между публичния и частния сектор се превръща в основна възможност. Друга
такава е разнообразяването на местната икономика чрез иновативно мобилизиране на
ендогенни ресурси и сравнителни териториални предимства (например природен капитал,
местно културно наследство, възобновяема енергия, туризъм и др.); увеличаване на
устойчивостта и адаптивния капацитет чрез селективно свиване на инфраструктурата и
местната икономика; подобряване на устойчивостта на околната среда; и осигуряване на
достъп до основни услуги и инфраструктура с цел подобряване на жизнеспособността и
качеството на живот.

Насърчаване на социалните иновации и ИКТ
Информационните и комуникационните технологии (ИКТ), цифровизацията и дейностите,
основани на знанието, са основополагащи за преструктурирането на селските региони в
отговор на свиването им. Това включва нови, по-интелигентни начини за оползотворяване на
ИКТ за по-ефективно предоставяне на обществени услуги и генериране на нови възможности
за заетост. Например, в цяла Европа тенденцията е към застаряване на населението. Делът на
хората в трудоспособна възраст намалява, докато относителният брой на пенсионираните се
разширява – тенденция, която се очаква да нарасне значително през следващите десетилетия.
Свиващите се селски региони са особено засегнати от застаряването на населението и
следователно могат да предложат идеална почва за катализиране на това, което сега се нарича
"сребърна икономика“, където се проектират нови технологии, продукти и услуги, за повъзрастното население, както и за увеличени възможности в секторите на свободното време и
жилищния сектор. Друга област, която се предвижда да се повиши търсене, е "бялата
икономика“, т.е. разширяване на икономическите възможности на предоставяне на здравни и
медицинските услуги. ИКТ дава възможност за интегрирани грижи, насочени към хората, с поголям акцент върху превенцията, ранното откриване, а независимият живот може да даде
възможност на хората да управляват здравето си и да подкрепят своя здравословен избор на
начин на живот.
Оползотворяването на тези технологични възможности обаче изисква да се осигурят
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възможност за подкрепа на местните власти и предприятия за инвестиции в развитието на
уменията, ИКТ инфраструктура и високоскоростен широколентов интернет достъп. Социалните
иновации също са от решаващо значение и изискват основно преосмисляне на ролята на
възрастните хора и нови взаимоотношения между поколенията като по младото поколение
подпомогне развитието на цифровата грамотност и достъпа до електронни здравни услуги на
по възрастното такова. А пък по-възрастните могат да действат като настойници на по-младите.

Поощряване на екосистемните услуги и зелената икономика
Свиващите се селски региони предлагат съвсем естествено "зелени" предимства пред
градските такива поради намаления натиск върху околната среда, увеличенията на зелените
пространства и намаляването на замърсяването. Вследствие на това селските региони
представят по добри възможности за насърчаване на зеления преход и преориентиране на
местната икономика към нисковъглеродно развитие и иновативни решения на
предизвикателства, свързани с околната среда, например, прилагането на принципите на
кръговата икономика за рециклирането на селскостопанските отпадъци, популяризиране на
местно произведени продукти, подпомагани от нови технологии, ИКТ и изцяло от
интелигентната диверсификация в производството на храни, и др.
Това може да допринесе за допълнително измерение за разбиране и третиране на
свиващите се селски региони по нови начини като свиването може да се разглежда не като
тежест или липса на успех, а напротив, като шанс или възможност за фундаментално
обществено преориентация, запазване на селската среда и прекъсване на натиска за развитие.

Реализиране на интегрирани местно ориентирани подходи
Независимо дали става въпрос за транспорт, доставка на обществени услуги или пазари
на труда, има много примери за индивидуални инициативи за отговор на проблемите на
свиването на селските региони. Когато обаче става въпрос за конкретни, интегрирани
политики, които се стремят да преодолеят фрагментираната насоченост и преобладаващата
секторна ориентация в политиките за развитие на селските райони, инициативите са оскъдни.
Една потенциална възможност за стратегически, съвместен подход е нововъзникващата
концепция за интелигентни селища. Този подход е насочен към интегриране на действия на
различни политики насочени към развитието на селските райони, околната среда,
регионалното и градското развитие, транспорта и свързаността. Интелигентните селища имат
за цел да засилят традиционните и нововъзникналите селски мрежи и услуги посредством
цифрови и телекомуникационни технологии, иновации и по-доброто използване на знанията,
в полза на жителите и местните предприятията. Фокусираните инвестиции в ИКТ могат да
подпомогнат за повишаване на стандарта и качеството на живот, да гарантират основен достъп
до обществени услуги и инфраструктура, по-добро използване на ресурсите; да намали
въздействието върху околната среда, и да предостави нови възможности за веригите за
създаване на допълнителна стойност в селските райони. Концепцията „интелигентни селища“
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не предлага едно просто еднотипно решение без относително към всяка територия. Вместо
това тя е териториално чувствителна, в съответствие с нуждите и потенциала на съответните
регионални контексти, както и се основава на нови или съществуващи териториални стратегии
за преодоляване на местните ограничения и насърчаване на балансирано териториално
развитие. Доброто управление, участието на гражданите, засилването на човешкия капитал,
капацитета и изграждането на общности също са ключови елементи в нея.
Ключовото послание от всичко това, е че свиване не е просто практически проблем, а
съществен въпрос на представителство и представяне. Конвенционалните политики
обикновено функционират под предпоставката за разпределение на растежа, когато свиване в
един регион не се счита за толкова важно, колкото растежът в друг. Поради това основна
предпоставка за разработване на многомерни и иновативни решения за справяне със
свиването е промяна на възприятието, а националните, регионалните и местните власти да
приемат и да се адаптират към нововъзникващите тенденции на застаряването и
намаляващото население, вместо да се стремят да се борят срещу него. Конвенционалната
политики за регионалното развитие, обаче, е основана на политики, ориентирана към растеж,
и следователно адаптирането към тенденциите на свиване обикновено е извън "стандартната
кутия за мислене и планиране". Така иновациите в областта на политиката в свиващ се контекст
не са лесна задача, особено в селските региони, които често се характеризират с консервативни
структури и съпротиви срещу промяната им.
Освен това стратегическите решения не могат да се основават само на преодоляване на
един фактор, а трябва холистично да отчитат взаимодействието на различните основни
фактори, водещи до свиването на селските региони, както хоризонтали, така и вертикално, на
национално, регионално и местно ниво.
Укрепване на институционален капацитет
Свиващите се селски региони се характеризират с несигурни финансови възможности и
имат ограничени бюджети поради нарастващите нужди на застаряващото общество в тандем с
намалена данъчна основа, което ги прави изключително разчитащи на външни източници на
финансиране. Това поражда култура на зависимост и отказ от търсене на иновациите в
местните политики.
Въпреки че външната финансова подкрепа е решаваща, важно е да се запазят
компетенциите на селските региони и да се стабилизират създадените мрежи за управление,
за да се гарантира дългосрочното им оцеляване чрез гъвкава подкрепа за да не загубят своята
финансова автономия и автономия на вземане на решения. От съществено значение е също
така да се запазят, разширят и укрепят активите на местното управление за насърчаване на
местното предприемачество.

Подобряване на комуникацията и партньорствата
Свиването поставя всички регионални участници пред остри предизвикателства.
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Следователно е важно да се предостави глас на заинтересованите страни дори ако това
означава (в краткосрочен план) липса на консенсус, закъснения във времето, по-високи
разходи и т.н.
Добрата комуникация и участието на общността са от съществено значение за
повишаване на осведомеността на демографските тенденции, изграждане на политически
капитал и усещане за собственост върху бъдещите потенциали и реалистични пътища за
развитие. Засиленото социално приобщаване може да помогне за формиране на доверие в
общността и има потенциала да повлияе на решенията за това дали хората остават или
напускат. Това изисква подход на партньорство, акцент върху доброто управление и участието
на гражданите. Последното е особено важно на места, където публичните ресурси са
ограничени. Липсата на финансови средства може да бъде ефикасно компенсирана от активни
общности, допринасящи за качеството на живот и благосъстояние на местните хора чрез
доброволен труд и съвместни действия.

Разработване на алтернативни икономики и интелигентна диверсификация
Поддържането на заетостта е от изключителна важност за стратегиите за приспособяване
към свиването на селските региони. Следователно свиващите се региони трябва да разработят
стратегии за икономическа диверсификация за насърчаване на устойчивостта на местно
равнище, съсредоточени върху оползотворяването на ендогенните ресурси и, когато е
възможно, насърчаване на нови предприемачи да се заселят в рамките на селските региони.
Разработване на стратегии за интелигентна диверсификация за регионалните иновации е
свързана с възможностите като нарастващото търсене на качествена и здравословна храна,
промени в туризма и жилищните модели, и нови политики в селските райони, подпомагащи
развитието на селското стопанство. Освен това "сребърните" и "белите" икономики ще станат
все по-важни в бъдеще, обусловени както от появата на нови потребителски пазари за продукти
и услуги, съобразени със застаряването на населението, така и от необходимостта от
подобряване на устойчивостта на публичните разходи, свързани със застаряването.
Регионалните иновационни потенциали обаче могат да бъдат капитализирани единствено чрез
целенасочени инвестиции в ИКТ в контекста на обединени регионални стратегии за адаптация.
Свиващите се селски региони също са идеално позиционирани, за да се възползват от
"зелената икономика“. В контекста на бързото изчерпване на природните ресурси и натиска
върху околната среда уместността на зелената икономика за селските райони е по-широка от
просто селско и горско стопанства, но също така е свързана с други политики на ЕС в областта
на околната среда и икономиката, включително кръговата икономика и биоикономика, която
предлага възможности за справяне с екологичните, екологични, енергийни, хранителни
доставки, природни ресурси и обществени предизвикателства чрез "производство на повече с
по-малко" и като ключов елемент за интелигентен и зелен растеж в Европа.

Прилагане на концепцията "Интелигентни селища"
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Селата са средища на селските икономики и общества, където услугите и
инфраструктурата са концентрирани. Стратегическо планиране за взаимосвързани селища е
важно в контекста на свиващите се региони, където услугите могат да бъдат споделяни сред
достъпните места за предоставяне на мултифункционални центрове за услуги; оптимизиране
на споделените ресурси и увеличаване максимално въздействието на ИКТ за предоставяне на
обществени услуги.
Концепцията "Интелигентни селища", която е важна стъпка към благоприятстващи
бъдещето селски общности е насочена към подпомагане на селските региони да станат "смарт"
чрез насърчаване на цифровите технологии, подпомагане на селските предприятия и
повишаване на качеството на живот.
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В рамките на Организация за икономическо сътрудничество и развитие е разработена
политическа рамка, която е наречена ПОЛИТИКАТА ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 3.0 - рамка за
действие за справяне с предизвикателствата и възможностите на XXI-ви век2223 (или Политика
за селските райони 3.0) с цел да се подпомогнат националните правителства да подкрепят
икономическото развитие на селските райони
Политика за селските райони 3.0 е политическа рамка, която представлява нова
парадигма за икономическо развитие на селските райони. Предишната такава парадигма на
ОИСР (2006 г.) предложи концептуална рамка, която позиционира политиката за икономическо
развитие на селските райони като инвестиционна стратегия за стимулиране на
конкурентоспособността на селските територии. Тогава това представляваше радикална
промяна от типичните програми за субсидии от миналото, насочени към конкретни сектори.
Политика на селските райони 3.0 (2018 г.) е разширяване и промяна в тази парадигма. Тя се
фокусира върху механизмите за прилагане на ефективни политики и практики в селските
райони и отразява няколко важни промени в развитието на селските райони:
Преди всичко селските региони се развиха в далеч по-разнообразни и сложни социалноикономически системи.
Второ, като цяло, правителствените политики сега са по-малко изолирани една от друга,
както и са налице по-строги стандарти за отговорност.
Трето, с по-добри данни и анализ е възможно да има по-голямо разбиране за селските
региони и да се промени презумпцията, че всички селски места си приличат.
Четвърто, "Политика за селските райони 3.0" признава силните взаимозависимости
между селските и градските региони и предлага по-добро интегриране на селските и градските
политики на различни правителствени равнища. Близостта и връзките с градовете упражняват
силно влияние върху селските райони. Градските и селските райони са взаимосвързани
демографски, чрез пазара на труда, обществените услуги и връзките с околната среда, които
често пресичат традиционните административни граници. Те не се ограничават само до
потоците на местния пазар на труда, насочени към града, а включват двупосочни
взаимоотношения. Всеки вид взаимодействие обхваща различна пространство, образуваща
"функционален регион".
ОИСР набелязва три начина за определяне на селските райони, с различни
характеристики, предизвикателства и нужди на политиката:
1. Селските райони в рамките на функционална градска зона – тези селски райони

са неразделна част от тази зона, която се състои от градски център, заобиколен
от зона за пътуване до работното място. Като част от зоните за пътуване до
работното място развитието на тези селски райони е интегрирано към тази зона.
2. Селските райони с достъп до функционалните градски зони – тези райони имат
силни връзки с тези зони, но може да не са част от нейния пазар на труда.
Съществуват потоци от стоки, екосистемни услуги и други икономически обмени
22 Policy Note: RURAL 3.0.: А framework for rural development, OECD, 2018
23 RURAL 3.0: PEOPLE CENTRED RURAL POLICY – POLICY HIGHLIGHTS, OECD, 2019
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между тях. Макар, че градските и регионалните икономики не са интегрирани,
голяма част от развитието на селските райони е свързано с тези зони. Близо 80
% от населението в държавите от ОИСР живее в този вид селски регион.
3. Отдалечени селски райони – тези райони са отдалечени от функционалните
градски зони. Връзките с тези зони до голяма степен стават чрез пазарен обмен
на стоки и услуги. Личните взаимодействия извън селския район са ограничени
и чести, но има добри връзки в рамките на региона. Местната икономика зависи
в голяма степен от износа на продукцията от първични дейности. Растежът идва
от изграждането на области с абсолютно и сравнително предимство,
подобряването на свързаността с експортните пазари, съответствието на
уменията с областите на сравнително предимство и подобряването на
предоставянето на основни услуги.
Целите за политиките в селските райони станаха многомерни. Политиката за селските
райони 3.0 е съсредоточена върху предоставянето на равнище на благосъстояние на жителите
на селските райони, което е сравнимо с това, което е постижимо в градските райони, въпреки
че различните аспекти са налице. Като цяло качеството на живот има:
o икономически измерения, където доходът на домакинствата зависи от заетостта във
фирми, които са продуктивни и конкурентоспособни;
o социални измерения при което домакинствата имат достъп до широк набор от услуги, а
местните общности са сплотени и подкрепящи ; и
o местна среда, която осигурява приятно място за живеене.
Балансът сред тези елементи може да варира значително в селските региони. Тази поширока насоченост към благосъстояние не изоставя целта за подобряване на
конкурентоспособността на селските райони; по-скоро признава, че конкурентоспособността е
необходимо, но не е достатъчно условие за благосъстояние.
Основна цел на политиката в селските райони следва да бъде повишаването на
конкурентоспособността и производителността на селските райони с цел засилване на
социалното, икономическото и екологичното благосъстояние на селските райони. Това от своя
страна ще увеличи приноса на селските региони за националните резултати.
Таблица 1: Политика за селските райони 3.0
Стара парадигма

Цели

Фокус
политиката

Инструменти

Изравняване

на

Нова парадигма на селските райони Политика за селските райони 3.0 –Прилагане на новата
(2006)

селска парадигма
Благополучие, включващо три измерения: i) икономиката, ii)

Конкурентоспособност

Поддръжка

на

единствен

доминиращ основани

един- Подкрепа за множество сектори
на

тяхната

ресурс и сектор

конкурентоспособност

Субсидии за фирми

Инвестиции
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обществото и iii) околната среда

в

квалифицирани

Икономики с ниска плътност в зависимост от вида на
селските райони
Интегриран подход за развитие на селските райони —
спектър на подкрепа за публичния сектор, фирмите и трети
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фирми и общности

сектор

Ключови участници и Земеделски организации Всички нива на управление и всички
заинтересовани

и

страни

правителства

Политически подход

националните съответни отдели плюс местните
заинтересованите страни

Еднакво приложение на Политика
политики „отгоре надолу“

"отдолу

местна стратегии

нагоре",

Участие на: i) публичен сектор – многостепенно управление, ii)
частен сектор – фирми с нестопанска цел и социални
предприятия, и iii) трети сектор – неправителствени
организации и граждански общество
Интегриран подход с множество сфери на политиките

Прилагането на политиката за селските райони 3.0 изисква нови начини на мислене
относно селските райони, техните възможности и предизвикателства, както и ролята на
националните правителства в подкрепа на усилията им за развитие.
Фокусът на политиката трябва да се развива не към краткосрочна и секторната подкрепа,
а към дългосрочно подпомагане на изграждането на условия, благоприятни за дългосрочния
растеж на икономики с ниска плътност. Основната икономическа структура на икономика с
ниска плътност и нейните възможности за растеж следват значително по-различна логика,
отколкото е случаят в урбанизираните региони. Разбирането, че икономиката на селските
райони е коренно различна, води до необходимостта от нов набор от политически
предписания, които отразяват различията във възможностите за растеж и ограниченията. Те
следва да се съсредоточат върху инвестирането в човешки капитал, инфраструктура, иновации,
които дават възможност за фактори за растеж, а не върху краткосрочни отговори, които се
стремят да защитят съществуващите икономически дейности.
Ефективните политики в селските райони включват ангажираността на широк масив от
участници и механизми за многостепенно управление. Обединяването на ресурси и
възможности в различните субекти създава възможност за колективно изпълнение на това,
което нито един отделен актьор не може да постигне самостоятелно. Това изисква
сътрудничеството и ангажираността на правителството на множество равнища, и участие на
частния сектор и третия сектор. Изграждането на капацитет е в основата на прилагането на
политиката в областта на селските райони. Дългосрочното изграждане на капацитет прави
селските общности по-ангажирани в процеси на развитие и по-устойчиви на сътресения.
Този нов начин за разбиране на политиката в селските райони изисква прилагане на
различни политически инструменти. Инвестициите, които предлагат положителна
възвръщаемост на обществото, следва да бъдат основният инструмент за развитие на селските
райони. По-специално подкрепата за социалните предприятия и доброволческия сектор е
полезен начин за засилване на селските общности.
Политиките в селските райони следва да се съсредоточат върху интегрирани инвестиции
и предоставяне на услуги, които са адаптирани към, и отговарят на нуждите на селските райони.
Налице е очакване за по-добро използване на инвестициите и по-ефективно предоставяне на
услуги в селските райони.
Интегрираните инвестиции имат потенциала да се възползват от предимствата на
допълващите се, когато са адаптирани към нуждите на различните видове селски райони.
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Различните секторни политики следва да бъдат координирани и взаимно подсилващи се, а
миксът между тях следва да се балансира повторно, за да се отговори на различаващите се
местни нужди. Освен това интервенциите на политиката, които са насочени тясно към
административните граници, могат да пропуснат сериозните възможности за взаимодействия,
които са налице между селските и градските райони. Функционалните определения, които
признават райони със силни връзки между селските и градските райони, могат да спомогнат за
интегрирането на политиките и усилията.
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Иновации и прилагане на иновативни решения в селските райони

Политиката за развитие на селските райони се стреми да създаде последователна и
устойчива рамка за подпомагане на бъдещото развитие на селските райони. Чрез изграждането
на капацитет за иновации и прилагането на иновативни решения в селските и особено в слабо
населените селски райони могат да преодолеят присъщите си предизвикателства и да останат
жизнеспособни бизнес локации. Съществуват много аспекти на иновациите в селските райони,
включващи характеристиките на иновационните екосистеми, условията за местните бизнес
сектори, промишленото разнообразие, достъпа до физическа и цифрова инфраструктура,
отношенията с градските колеги и др.
Три теми са ключови в тази посока:
o проектиране на механизми за подкрепа на иновациите, които са адаптирани към
нуждите на селските предприятия;
o справяне с нуждите на традиционните индустрии като селското стопанство и
гарантиране на потенциала на нови технологии като цифровизацията се оползотворяват
за подобряване на конкурентоспособността на предприятията (достъп до HR Умения,
източници на научни изследвания и т.н....) и
o предоставянето на обществени услуги за задоволяване на нуждите на населението в
селските райони.
Междувременно в позицията на ОИСР относно засилването на иновациите в селските
райони24 се подчертава значението на "цифровото измерение" и се посочва, че "иновациите
ще бъдат от критично значение за бъдещата конкурентоспособност и устойчивост на
икономиките в селските райони". Подобрената свързаност между градовете и селските
региони ще генерира взаимни ползи; високоскоростната интернет инфраструктура ще свърже
хората и бизнеса с нови пазари, ще предостави образователни възможности и ще даде
възможност за нови услуги. Цифровата свързаност и новите технологии ще дадат възможност
за събиране и използване на данни, които повишават производителността и предоставянето на
по-добри обществени услуги. В изявлението на политиката също така се подчертава
сътрудничеството и партньорството между публични, частни, организации с нестопанска цел и
образователни организации като важни, за да могат екосистемите за иновации в селските
райони да функционират ефективно.
Въпросът за иновациите в селските райони, е част от по-големия въпрос, отнасящ се до
развитието на селските райони, включващ въпроси за растежа, работните места и ежедневието
в селските региони. Поради това някои инструменти на политиката ще имат по-широк обхват,
но често ще включват измерението на иновациите като един от многото аспекти за
подобряване на общите перспективи за тези региони, например политики относно селското
стопанство. По същия начин съществуват политики, свързани с развитието на технологиите на
стойност както за селските, така и за градските райони, където акцентът е поставен върху
технологията, а не само към перспективата за селските райони. Все по-често обаче създателите
24 OECD Policy Statement on Enhancing Rural Innovation
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на политики проектират специфични инструменти на политиката, които се справят с
измерението на иновациите в селските райони и най-вече тези, свързани с цифровизацията,
механизмите за подпомагане на иновациите в селските райони и отговарят на нуждите на
традиционните индустрии като селското стопанство/агро- храните и горското стопанство.
Карта 1: Regional Innovation Scoreboard performance groups

Source: Hollanders, Es-Sadki and Merkelbach (2019: 5)
Проучване_Smart Villages_2022

36

Нововъведенията в областта на транспорта и комуникационните технологии вероятно ще
разкрият нови производствени възможности и избор къде живеят и работят хората.
Цифровизацията и новите технологии (например 3D принтери, дронове за доставка, автономни
превозни средства, както и добавена реалност) могат допълнително да намалят разходите за
преместване на хора и стоки и предоставяне на услуги. Тази смяна може да направи по-малко
релевантен въпроса къде да се локализира фирмите, семействата и работниците. Селските
райони ще могат да предложат качество на живот и удобства, което е привлекателно за хората
с умения и капитал. Намаляването на разходите за разстояние и ниска плътност ще предостави
възможност за задвижване на икономиките в селските райони напред и отваряне на по-широки
възможности за ангажиране на регионалните, националните и международните пазари.
Без правилните стимули и намесата на политиките селските райони биха могли да
пропуснат ползите от текущата технологична революция допълнително да задължи
неравенствата. Важна предпоставка за успеха е достъпът до висококачествен широколентов
достъп, който дава възможност за използване на цифрови услуги, базирани на интернет.
Човешки капитал ще бъде необходим и за задвижване на иновациите и непрестанно
адаптиране към променящите се изисквания и технологии на труда. За да привличат и задържат
хора, селските райони ще се нуждаят от добре поддържана транспортна инфраструктура, за да
улеснят достъпността заедно с висококачествени обществени услуги.
Графика 1: 10 ключови области на промените в селските райони, произтичащи от иновациите и
технологичния пробив
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Ключови технологии, движещи промените в селските райони
Таблица 2: Ключови технологии, движещи промените в селските райони
Технологии

Наличност

Възможности за селските райони

Политики за оползотворяване на ползите за
селските райони

•

Споделените

самоуправлявани •

автомобили могат да подобрят
обществения транспорт
•

Самоуправляване на Следващите десет
автомобили

•

Повишаване на привлекателността за

Улеснен достъп до

и

социалните мрежи

качествена

Определяне на наредбите за
автономните автомобили

•

услуги

на

широколентова връзка
•

живеене в селските райони

години.

Осигуряване

Насърчаване

на

потребител-

носител, а не собственик.
•

Подобряване

на

онлайн

картографирането и качеството на
селските пътища
•

•

•

3D принтери

Наличен

Достъп до масово произведени стоки , •

Осигурена

без да чакате доставка

широколентова връзка.

Производство на стоки за продажба и •

Обучени

адаптиране към селските отрасли

поддръжка и осигуряване

Стимулиране

Разпространяване на информацията

на •

предприемачеството
•

качествена

специалисти

за

за технологията .

Намаляване на пазарната зависимост
на селските райони от масово
произведени стоки (инструменти)

•

Повишаване на ефикасността и
автономията на обществените услуги

•

Привлечени фирми за тестване и •

Осигурена

провеждане на изследователски

широколентова връзка.

проекти с безпилотни самолети.
•

Дронове

Следващите десет

Подобряване на достъпа до стоки
(от масова консумация до лекарства).

години
•

Намаляване разходите за продукция
и за доставка.
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•

Регулиране

качествена

и

правила

за

поверителност .
•

Стимулиране на тестване и подкрепа
пна илотни приложения.

•

Повишаване на производителността
на селския бизнес.

•

Привличане

и

задържане

на •

работниците чрез подобряване на
телеработното изживяване.
•

Усъвършенствани
техники

за

комуникации

Засилване

на

социалните

•

години

възможност

•

и

Подпомагане

на

фирмите

да

инвестират

в

данни

и

промени

за

организационни

за

подобряване

съвместни

и изследователските центрове.

на

телеобработването.

иновационни системи сред фирмите

•

качествена

широколентова връзка.

трудовите връзки.
Следващите десет

Осигурена

•

Повишаване на знанията и
информацията за AR и VA.

Повишаване на ефективността на
селския бизнес и обучение на
работниците.

•

Подобрени традиционни учебни •

Осигуряване

преживявания и по-достъпно и

широколентова връзка

приобщаващо образование.
•

Електронно

•

Осведоменост относно ползите от
отвореното

привличане на

обществено и частно равнище.

семейства

за
•

образование

на

Обучения на учители и участие

Подпомагане на преквалификацията

на академични институции за

на работната сила, за да се улесни

използване на технологията

промяната на икономическата

•

дейност.
•

качествена

Запазване на младото население и
заселване

Наличен

образование

•

на

Увеличена подкрепата на учениците
( лично или на практика)

Подобряване на обучението на
учителите.

•

Повишаване

на

покритието

и •

качеството на здравеопазването в
селските райони.
•

е-Здраве

Наличен

на

уменията

на

Подобряване на информацията за

на

качествена

широколентова връзка.
•

Обучаване на здравни специалисти.

•

Кампании за осведомяване .

•

Актуализиране

медицинския персонал.
•
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Повишаване

Осигуряване

на

ИКТ

инфраструктурата и оборудването

пациенти и лекари.
•

Намалете транспортните разходи при
провеждане
процедура.
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в болниците и медицинските

на

медицинска

центрове.

Индустрия 4.0, наричана още Четвъртата индустриална революция, е бъдещето, което
очаква множество малки, средни и големи предприятия у нас. След механизацията (Индустрия
1.0), масовото производство (Индустрия 2.0), автоматизацията и компютъризацията (Индустрия
3.0), идва ред на навлизането на роботи, интернет на нещата и множество нови технологии,
които да повишат ефективността и качеството в производството.
Първата индустриална революция използва водата и парната енергия, за да механизира
производството. Втората използва електрическата енергия и въведе в експлоатация движещата
се поточна линия, за да създаде масовото производство. Втората индустриална революция бе
извършена в началото на XX-ти век, когато Хенри Форд.
Третата използва електрониката и информационните технологии, за да автоматизира
производството. Сега Четвъртата революция стъпва върху Третата, дигитална революция, която
тече от средата на миналия век. Новата се отличава със сливане на технологиите, което
размиват линиите между физическата, дигиталната и биологическата сфери.
Първите две индустриални революции направиха хората по-богати и ги доведоха в
градовете. Сега ставаме свидетели на следващата такава революция. Промишлеността се
дигитализира. Това може да промени не само бизнеса, но и много други неща. Много нови
технологии се съчетават - умен софтуер, нови материали, по-сръчни роботи, нови процеси
(заслужава внимание триизмерното принтиране) и цял набор от базирани в интернет услуги.
Бързото развитие на технологиите и процесите на роботизация със сигурност ще повлияят
пазара на труда у нас и само тези, които ще се адаптират бързо и ефективно, ще останат
релевантни - това важи, както за работодателите, така и за работниците. Географията на
снабдителните вериги ще се промени.
Предимствата на Индустрия 4.0 са ясни - роботизираният труд има много по-малки нужди,
може да работи по 24 часа и 7 дни от седмицата, а за поддръжката му е необходим малък екип.
Неговата продукция е стандартизирана, а това е добре, както за производителя, така и за
клиента, който не обича разликата в качеството.
Подобно на всички революции, и тази ще бъде разрушителна. Дигиталните технологии
вече разтърсиха медиите и търговията на дребно, така както памучните фабрики унищожиха
тъкачния стан. Повечето работни места няма да са в самата фабрика, а в близките офиси, които
ще са пълни с дизайнери, инженери, специалисти по информационни технологии, експерти по
логистиката, маркетингови специалисти и други професионалисти. Работните места в
промишлеността на бъдещето ще изискват повече умения.
Технологии, които трябва да бъдат приети в различни области на приложение в секлските
райони:
Интелигентно земеделие:
o IoT (Internet of Things) – интелигентни камери, уеб-базирани сензори, задвижващи
механизми, дронове, роботи и други усъвършенствани агро устройства могат да се
използват за автоматизиране на механизмите за вземане на решения.
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o Използване на големи бази данни - има за цел да осигури възможно най-добрите
решения в селското стопанство, което по този начин ще даде възможно най-добри
резултати.
o Електрификация чрез устойчиво развитие (слънчеви панели или мрежи) - слънчевите
панели могат да бъдат изградени върху покриви с подходящи складови помещения за
запазване на слънчевата енергия, за да се генерира електричество, а захранваното със
слънчева енергия улично осветление могат да бъдат използвани за осветяване на
селските пътища.
Интелигентна транспортна система:
o използване на интелигентна и бърза мобилност
o импровизираните транспортни и логистични инфраструктури свързват селските райони
с градските райони.
Интелигентно здраве и образование
o Изграждане на дигитално оборудвани класни стаи
o Интелигентни образователни услуги, фокусирани върху средното или висшето
образование
o Интелигентно здравно образование и достъпност до услуги за електронно
здравеопазване.
Разрастваща се информационна и комуникационна мрежа:
o Разширено внедряване на широколентови системи
o Фокусиране върху цифровото образование
Използване на възобновяема енергия от селските общности
Овластяване на населението чрез възможности за участие
Насърчаване на предприемаческите дейности:
o Дефиниране на нови бизнес модели и предоставяне на знания за укрепване на
потенциала за развитие.
o Насърчаване на дребномащабни дейности за развитие
o Адаптиране на уеб-базирана услуга, осигуряваща дейности за развитие
o Развитие на нови вериги за създаване и добавяне на стойност в селското стопанство
Стимулиране на заетостта и инвестициите в туристическия сектор.
Управление на водите:
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o Осигуряване на безопасни съоръжения за питейна вода чрез водни инсталации на
основата на обратна осмоза
o Опазване на водата чрез системи за събиране на дъждовна вода.
Подобряване на санитарните условия чрез интелигентни системи за управление на
отпадъците.
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В рамките на проекта Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (SHERPA)25, е
разработена позиция26 по отношение на дългосрочната визия за развитие на селските райони
в Европа. Позицията е разработена от участници в 21-те национални платформи на SHERPA от
Европа с участието на около 250 човека, както и на 1 100-те респондента на онлайн анкети, за
разработването на дългосрочна визия за селските райони на Европа.
В тази позиция са установени предизвикателства и възможности за бъдещето на селските
райони, които обхващат набор от тематични области, много от които не са включени в
традиционните политики за развитието на селските региони. Тези области включват такива
като предоставянето на основни услуги (образование, здравеопазване, мобилност),
цифровизация, иновации и култура.

Дългосрочна визия за развитие на селските райони в Европа за 2040 г
През 2040 г. жизненоважното значение, което селските райони имат за устойчивостта и
сближаването на Европа, се признава и цени. Селските райони са икономически и социално
жизнени, творчески и иновативни. Те се характеризират с диверсифицирана икономика и
високи стандарти за образование, здравеопазване и благосъстояние, след като са планирали и
реагирали на демографските тенденции през предходните десетилетия. Селските общности се
оценяват и управляват на основата на стратегии включващи техните специфични силни страни,
предизвикателства и възможности. Те са приобщаващи, свързани и устойчиви. Селските
общности уважават и празнуват културното и териториалното многообразие помежду си и
предоставят равни възможности и високо качество на живот на всички. Позицията им да
решават за своето бъдеще е равноправна на тази на хората, които не живеят в тези селски
райони. Това се улеснява чрез управление, което благоприятства активната и информирана
ангажираност на гражданите на селските райони при вземането на решения, сътрудничеството
между равнищата на вземане на решения, както и приспособяването на решенията за отчитане
на специфичните за мястото условия.

Трите водещи предизвикателствата, пред които ще се изправят селските територии до 2040 г.
o Първото голямо предизвикателство посочено от значителна част от участниците в
проучването, са демографските промени като едно от преобладаващи
предизвикателства за техните региони. Обезлюдяването, особено в междинните и
отдалечените райони, и застаряването на населението бяха определени като основни

25

Проектът е финансиран от програмата "Хоризонт 2020" и е насочен към осигуряване на познания, които
допринасят за формулирането на препоръки за бъдещи политики, насочени към развитие на селските райони в ЕС,
на основата на търсене на пресечна точка между наука, общество и политики.
26 SHERPA Position Paper: LONG-TERM VISIONFOR RURAL AREAS, Contribution from SHERPA science-societypolicy platforms, February 2021
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демографски предизвикателства, пред които понастоящем са изправени европейските
селски райони.
o Второ голямо предизвикателство, е свързано с климатичните промени. По-голямата
честота на екстремните метеорологични явления като по-високи температури (водещи
до суша и горски пожари) и по-ниски годишни валежи, засягат дейностите, извършвани
в селските райони (например селското стопанство, горското стопанство и риболова). В
някои области изменението на климата се възприема като застрашаващо цели сектори
на дейност.
o Третото голямо предизвикателство, е липсата или лошото качество на инфраструктурата
и основните услуги. Ниското ниво на достъпност и дефицит в предоставянето на основни
услуги като здравеопазване, образование, културни дейности, както и стартирането на
нови предприятия правят периферните селски райони по-малко привлекателни за
хората да живеят, и в които да се инвестира капитал.

Трите основни възможности, които могат да се използват за развитие на селските територии:
o Основна такава (тя се определя като една от най-ценните възможности) е възможността
за цифровизацията и развитие на интелигентните селски райони. Цифровизацията се
разглежда като важен инструмент за развитие на селските територии по различни
начини - цифровият преход може да помогне за предоставянето на услуги, създаването
на работни места и дори на нови начини на работа, разработването на нови цифрови
продукти и роботизацията в селското стопанство като възможност за селските
територии като следствие на цифровизацията.
o Друга такава е предоставянето на услуги в сферата на околната среда (за справяне с
климатичните промени) като възможностите за използване на възобновяеми енергийни
източници, кръгова икономика и устойчивото управление на природните ресурси.
o Третата възможност за развитие на селските територии е управлението и участието на
обществеността в него - развитието на адаптиран териториален подход и
сътрудничество между териториите, преминаване към териториално овластяване,
развитие на доверие като важен елемент от система на политиката, което би осигурило
възможности за добри партньорства с на основата на силните страни на гражданското
общество.
За да се развият интелигентни селски райони, съществува необходимост и от наличие на
условия за подпомагане на иновациите (социални, технологични), развитие на способности за
улесняване на иновациите (напр. FabLabs), развитие на творчески умения, и стимулиране и
прилагане на предоставянето на ресурси и услуги (например споделяне на автомобили,
центрове за електромобили), адаптиране на нови технологии. Съществена група са в сферата
на изискване за нови политики за интелигентна адаптация, както и адаптиране на политиките
на ЕЗФРСР и ЕФРР.

Три водещи условия, които биха намалили пречките и предизвикателствата за постигане на
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дългосрочната визия за селските райони са :
o Подпомагане на развитие на смарт селски региони и дигитализация - улесняването на
промяната в способностите на жителите и общностите в селските райони да се
възползват пълноценно от новите и нововъзникващи цифрови технологии и концепции,
би било ключов инструмент в развитието на селските общности, подпомагането на
създаването на работни места, продукти и услуги, както и нови начини на работа.
o Овластяване на местните участници и общности - местните заинтересовани страни и
общности следва да бъдат признати като ключов инструмент за формулирането,
изготвянето и прилагането на политиките за селските райони като тяхното участие и
действия следва да бъдат улеснени чрез гъвкави схеми за финансиране, които са
релевантни спрямо характеристиките на различните региони.
Засилване на многостепенното и териториалното управление - добре проектираното и
фасилитирано съвместно участие на държавните институции на различни равнища (от местно
до европейско) с представители на бизнеса и гражданския сектор, насочено към прилагане на
териториални подходи и/или местно ориентирани подходи, би осигурила ефикасен подход за
съвместното конструиране на релевантни и ефективни бъдещи политики за селските райони.
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„Кръг на упадъка“ на селските райони
Една от първите дейности на ТРГ на ЕСМ беше да проведе предварително проучване,
което показа, че редица селски райони са затворени в „кръг на упадъка“ от две взаимно
задълбочаващи се тенденции: на първо място недостиг на работни места и устойчива стопанска
дейност и на второ място незадоволителни и влошаващи се услуги. Почти всички установени
от ТРГ подходи в подкрепа на интелигентните села са насочени и към двете тенденции.
Графика 2: Кръг на упадъка, ЕСМ

Интелигентните селища са лаборатории, в които местните жители и създателите на
политики на различни равнища тестват иновативни решения на някои от сериозните
предизвикателства на живота в селските райони. По този начин те се стремят да използват
възможностите, които могат да укрепят жизнеспособността на селските райони в Европа. Както
предизвикателствата, така и възможностите са много различни в различните селските райони
и в различните части на Европа. Винаги е важно да се разбере контекста и отправната точка на
по-широките стратегии и отделните проекти, които допринасят за интелигентни селища.
В рамките на една от публикациите на Европейската мрежа за развитие на селските
райони (ЕСМ)27 се посочват поне пет основни движещи фактора за интелигентни селища.
Първите два обикновено се разглеждат предимно като заплахи или предизвикателства, докато
последните включват както рискове, така и възможности за селските райони. Тези движещи
фактори са тясно свързани и цифровизацията може да се приеме като комплексна тема.
o Отговор на обезлюдяването и демографските промени;
o Намиране на местни решения на намаленото публично финансиране и централизацията
на обществените услуги;
27 ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕЛА: СЪЖИВЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ,

Проучване_Smart Villages_2022

EU RURAL REVIEW No 26, ENRD, 2018

o Използване на връзките с малките и големи градове;
o Максимизиране ролята на селските райони при прехода към нисковъглеродна кръгова
икономика;
o Насърчаване на цифровата трансформация на селските райони.
Отговор на обезлюдяването и демографските промени
Въпреки, че обезлюдяването се разглежда като симптом на упадъка в селските райони, а
не като причина, няма съмнение, че то е един от основните фактори, обуславящи дневния ред
на интелигентните селища. В основни линии в селските райони живее около 28% от
населението на ЕС, като други 31,6% населяват малките градове и предградията (междинни
райони), а 40,4% живеят в градовете. Наблюдава се привидно необратима световна тенденция
към урбанизация и до 2050 г. населението на ЕС, което живее в големите градове, ще нарасне
с 24,1 млн., докато населението в преобладаващо селските райони се очаква да намалее със
7,9 млн.
Тези глобални тенденции обаче скриват съществените разлики между различните части
на Европа и различните видове селски райони. Като цяло, в почти две трети от селските райони
в ЕС-13 (т.е. държавите, които са се присъединили към ЕС през 2004 г. или след това) се
отбелязва спад, докато в ЕС-15 (държавите, присъединили се преди 2004 г.) се наблюдава
обратното, като в две трети от селските райони населението се запазва или се увеличава.
Картата по долу показва значителна загуба на население:
o в селските райони в Източна Европа, където все още тече значително преструктуриране
на селското стопанство (и промишлеността);
o във вътрешността на южноевропейските страни (особено Гърция, Испания, Португалия
и Италия и в по-малка степен Централна Франция); и
o в слабо населените места
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Карта 2: Промяна в населението в селските райони в Европа, ESPON 201728

Намиране на местни решения на намаленото финансиране и централизацията на обществените услуги

Дори когато населението на селските райони е стабилно или нараства, по- ниската му
гъстота заедно със сложната логистика повишават единичните разходи за осигуряването на
някои основни услуги като образование, здравеопазване, търговия и обществен транспорт.
Ситуацията е особено критична в места като северна Финландия, централните части на Испания
и Португалия, както и в редица планински райони. Разходите за предоставяне на услуги са
много по- високи когато населението е разпръснато из множество малки селища, отколкото ако
е концентрирано в по-големи.
По-скъпите услуги в селските райони за по-малък брой население често са първото нещо,
което се съкращава при ограничен публичен бюджет. Вследствие на финансовата криза в
редица страни на ЕС бяха намалени обществените бюджети и социалните разходи
През целия този период публичните администрации търсеха възможности за икономии
на разходите чрез намаляване на нивото на предоставяне на услугите и все по-често за
приватизация и възлагане на външни изпълнители. Местните власти в редица държави членки
на ЕС бяха или са в процес на реорганизиране в по-големи единици. Една от очевидните
последици е съкращаването на услугите в селските райони и тяхното концентриране в поголеми градове.
Тази тенденция изостря неравенството между селските и градските райони. Като
илюстрация на това малко над една четвърт от населението на ЕС, което живее в селски райони,
28

ESPON, 'Policy Brief: Shrinking rural regions in Europe', 2017: www.espon.eu/rural-shrinking
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има висше образование, докато в градовете тази цифра е почти двойна; процентът на
преждевременно напусналите училище и младите хора без работа или обучение е по-висок; а
вероятността да не бъдат удовлетворени здравните нужди на жителите на селските райони е
по-голяма.
Още веднъж, съществува ярък контраст между ЕС-13 и ЕС-15: процентът лица в риск от
бедност е много по-висок в селските райони, отколкото в градовете в ЕС-13, докато в ЕС-15 като
цяло е валидно обратното. В Румъния, България и Малта най-малко половината от населението
в селските райони е изложено на риск от бедност, докато в девет други държави членки делът
е между 30 и 40% (Хърватия, Кипър, Унгария, Латвия, Литва и Полша, заедно с Гърция, Испания
и Португалия).
Възникването на интелигентните селища често е продиктувано от обединяването на
хората за проучване на практически решения на тези тежки социални проблеми.
Използване на връзките на селските райони с градовете
Селските райони имат органична връзка с градовете. В исторически план
взаимоотношенията понякога са се разглеждали от чисто конкурентна гледна точка – т.е.
спечеленото от градовете е загубено от селата. Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) и други организации са анализирали сложната мрежа от
връзки между градовете и селските райони и са доказали, че при внимателно управление,
съществува голям потенциал за взаимноизгодни договорености между тях.
ОИСР установява, че почти всички от нейните държави членки от гледна точка на брутен
вътрешен продукт (БВП), производителност и население най-бързо се развиват селските
райони, които са в близост или са достъпни от големите градове29. Отбелязва се, че “селските
райони, които са в близост до големи градове, се справят особено добре. Селските райони в
близост до големи градове показаха по-висок ръст на производителността преди
икономическата криза от 2008 г., както и по-голяма устойчивост след началото на кризата.” Те
добавят, че “добрите резултати на селските райони близо до големи градове, не са свързани
само с близостта им до голям градски район.” Определението за „селски район близо до голям
град“ се отнася за град с население над 50 000 жители

29 ОИСР, 'OECD Regional Outlook 2016: Productive regions for inclusive societies', 2016: https://regions20.org/wp-content/uploads/2016/08/OECD-Regional-Outlook-2016.pdf
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Графика 3: Функционални връзки между селата и градските райони

Малките и средните градове играят важна роля за икономическото развитие на селските
райони, но ползите не могат да бъдат постигнати без достъп?
При интелигентните селища не става въпрос само за преодоляване на разделение между
селските и градските райони, но за използване на уникалния потенциал на всеки от тях за
взаимна полза.
В стремежа си към постигане на най-успешните резултати проектите за интелигентни
селища все повече си сътрудничат - както с други подобни селски райони, така и със
съответните им малки и големи населени места - за разработване на взаимноизгодни
планирани териториални решения. Например френското правителство подкрепи серия т.нар.
договори за реципрочност между градовете и заобикалящите ги селски райони. Случаят на
Брест и Централен Западен Бретан, показва как двата района са спечелили по отношение на
доставката на възобновяема енергия и разпространението на договори за услуги.
Максимизиране на ролята на селските райони при прехода към нисковъглеродна кръгова
икономика
Селските райони стоят на преден план при преминаването към нисковъглеродна
икономика по данни на ОИСР. Селските и междинните райони заемат 88,2% от територията на
ЕС и по- голяма част от природните активи на Съюза.
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Тези природни активи често са най-важният елемент на конкурентното им предимство,
както и формират тяхната идентичност и атрактивност като места за живеене. Следователно те
са изложени в голяма степен на рисковете от климатичните промени и влошаване на
състоянието на околната среда и същевременно са в привилегирована позиция да осъществят
промяна.
В този контекст не е учудващо, че съществуват около 15 000 еко селища на шест
континента, и че много селища в различни части на Европа изпълняват проекти за
енергоспестяване, за производство на възобновяема енергия и устойчив транспорт, както и
насърчават местни клъстери от дейности в кръговата икономика и биоикономиката.
Впечатляващ пример е Интелигентният арктически общностен клъстер. Той илюстрира
как една от най-отдалечените области на Европа (под двама жители на кв. км) прилага на
практика стратегия „от долу нагоре“ за интелигентна специализация. Чрез близко
сътрудничество с предприемачи от селищата клъстерът - който обхваща различни субекти,
включително предприятия, финансиращи организации, изследователи и медиатори установява огромен потенциал за намаляване на изтичането на капитал и за добавяне на
местна стойност в две ключови области: енергетика и храни. Те са разработили интегрирана
стратегия за подкрепа на местни предприемачи, която включва училищно образование,
откриване на обществени поръчки и изграждане на центрове за местна храна и енергия.
Доказано е, че проектите създават местни работни места, намаляват отпадъците и емисиите,
понижават разходите и задържат местните приходи в местната икономика
Насърчаване на цифровата трансформация на селските райони
Цифровите технологии имат способността радикално да трансформират недостатъците,
пред които се изправят селските райони по отношение на отдалечеността и ниската гъстота на
населението, като осигуряват мигновена виртуална комуникация и достъп до електронни
услуги. Въпреки че потенциалните възможности и ползи са големи, съществуват и рискове,
които например биха могли да доведат до закриване на местни магазини.
Също така трябва да се осигурят подходящи инструменти, за да се гарантира, че повече
хора могат да се възползват от цифровия преход. Често се казва, че селските райони страдат от
тройно цифрово разделение: липса на широколентова свързаност, цифрови умения и употреба.
Освен липсата на достъп до интернет мрежи от следващо поколение (NGA), голям брой
жители на селските райони нямат необходимите цифрови умения и използването на цифрови
технологии е по-слабо отколкото в градските райони.
Създаването на високоскоростна цифрова инфраструктура в селските райони заедно с
цифрово образование и обучение трябва да бъде постоянен инвестиционен приоритет. И двете
са необходими за справяне с цифровото разделение и за повишаване на капацитета на
заинтересованите страни и общности в селските райони в Европа за използване на техния
цифров потенциал.
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2. Селските райони в България
Селските райони на България са изправени пред тежки предизвикателства, включително
демографски промени, висок риск от бедност, застаряването на населението и по-ниската
икономическа активност, придружени от влошаващите се нива на местно развитие
характеризиращи се с лошо качество на основните услуги и остаряла обществена
инфраструктура, социални и културни възможности. В сравнение с градските райони те се
характеризират с по-висока бедност и намаляване на населението поради ограничените
възможности за заетост и по-ниското качество на живот.
Много селски райони са изправени пред двойното предизвикателство на бързо
намаляващо население и нисък БВП на глава от населението:
Селските райони в България съставляват 4/5 от територията на България, като една 1/4 от
населението живее в тези райони.
Демографски тенденции
Населението на България е намаляло от около 9 милиона в края на 80-те години, до помалко от 7 милиона30. Депопулацията е предимно в селата, които са в селските райони и
основните причини са високата смъртност, стареенето, вътрешната миграция на младите хора
към градовете и влошаващите се нива на местно развитие. Само през периода 2015—2019 г.
населението в селските райони е намаляло с 4,5 %, като тенденцията е още по-забележима
сред хората на възраст между 15 и 64 години.
Графика 4: Промяна в населението, живеещо в селските райони на ниво NUTS3 между 2015 г. и 2030

30 България и Литва са с най-бързо свиващото се население в света
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г., като процент от населението за 2015 г.31

България е най-бедната страна в ЕС
България е най-бедната МСП в ЕС и сред петте най-ниско класирани региони на ЕС с БВП на
глава от населението под 50% от средната стойност за ЕС, три са в България. 32 Ниският БВП на
глава от населението корелира с дълбоката бедност и високата безработица.
Повечето от българските селски райони са маргинализирани/в неравностойно
положение. БВП на глава от населението в преобладаващо селските райони е най-ниският в ЕС
и държавата остава държавата — членка на ЕС, изложена на най-висок риск от бедност в
селските райони и от социално изключване.

Риск от бедност и социално изключване
България има най-голям дял от общото население в селските райони, които живеят в
домакинства, изложени на риск от бедност или социално изключване (1/2 от домакинствата)
сред страните от ЕС.

31 Perpiña Castillo C., et al. Territorial Facts and Trends in the EU Rural Areas within 2015-2030, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018
32 на ниво NUTS2
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Графика 5: Дял на хората (в проценти), изложени на риск от бедност или социално изключване,
класифицирани по селско-градска типология за 2015 г.33

33 Евростат, 2018 г.
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Равнището на заетост в преобладаващо селските райони се увеличава от 2013 г. насам,
но все още е по-ниско от средното равнище на заетост в България и доста под равнището на
заетост в ЕС.
Равнището на безработица в селските райони продължава да бъде проблем, особено повисокият процент сред младите хора (18 %) и свързаните с това висок процент на
преждевременно напуснали системата на образование и обучение и на млади хора, които не
са включени във форма на образование или обучение. Въпреки че намалява от 2013 г. насам,
младежката безработица в България е по-висока от средната за ЕС.
Ниското ниво на обучение и образование е един от най-сериозните проблеми в селските
райони.
Броят на неработещите, неучещите и необучаващите се млади хора в селските райони
също намалява от 2014 г. насам и е достигнал 26 % през 2018 г., но все още е значително повисок от средния за страната, който е 15 %. Броят на неработещите, неучещите и
необучаващите се млади хора в селските райони все още е значително по-висок от средния за
страната (26 % спрямо 15 % през 2018 г.).

Достъп до услуги
Достъпът до услуги (като грижи за деца, добро качествено образование, здравно
обслужване, жилища, свободно време и културни дейности) или достъпността и качеството на
инфраструктурата (като пътища, железопътен транспорт, енергоснабдяване, достъп до
интернет) са важни елементи за осигуряване на качеството на живот в селските райони.
Инфраструктурата и услугите (например водоснабдяване и канализация, училища и т.н.) често
са в лошо състояние дори на места липсват..
Участието в културни и спортни дейности в селските райони е много по-ниско от средното
за ЕС100, докато равнището на престъпност и насилие е по-високо от средното за ЕС и започна
да намалява едва през 2018 г.
Българският селскостопански сектор представлява около 3 % от БВП и осигурява заетост
на около 183 000 души, което съответства на 5,7 % от общата заетост в страната.
Селскостопанският сектор заема важно място в икономиката на страната по отношение на БВП
и заетостта и дава положителен принос за търговското салдо. През 2019 г. доходът на семеен
работник е бил на приблизително същото равнище като средната работна заплата за цялата
икономика.
Капацитетът за иновации и въвеждане на нови технологии
Капацитетът за иновации и въвеждане на нови технологии и адекватна база от умения са
решаващи елементи, които значително влияят върху способността на даден регион да се
ангажира с промишления преход успешно. Съществуват обаче големи регионални различия, а
някои региони са в по-добра степен да се възползват от ползите от други.
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Регионите на ЕС се различават значително, що се отнася до резултатите от иновациите
като най-слабите региони за иновации се намират в Румъния и България.
За да се постигне иновативна трансформация, от решаващо значение са наличие на
умения и квалифицирана работна ръка. Процентът на работната сила, заета в науката и
технологиите, е по-нисък в Румъния, България, Унгария, Италия и Гърция. Това означава, че в
тези региони пазарът на труда е по-малко готов, отколкото другаде, за да разработи и усвои
новите технологии и иновации, които промишлената трансформация ще изисква.
По-долу са показани регионалните модели на технологична трансформация.
Карта 3: Регионални модели на прехода Индустрия 4.0
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Секторът на информационните и комуникационни технологии придобива все по-голямо
значение за икономиката на страната (включително и за селското стопанство), а развитието му
се оказва определящо за растежа на благосъстоянието. Развитието на информационните и
комуникационни технологии в световен мащаб води до значителен технологичен напредък във
всички сфери на човешката дейност и съществено влияе върху развитието на обществото. ИКТ
са в основата на цифровата революция и се явяват основен фактор за изграждането на
конкурентоспособна икономика. Изграждането на модерна цифрова инфраструктура,
повишаването на цифровите умения на населението и подпомагането на дигитализацията в
стопанската дейност, са предпоставки за съвременна икономика, която се базира на знанието,
в условия на иновативно и приобщаващо информационно общество, осигуряващо високо
качество на живот на хората.
За развитието и разпространението на ИКТ е необходимо осигуряване на широколентова
инфраструктура, която да служи като платформа за предоставяне на разнообразни електронни
услуги. Наличието на достъп до високоскоростен интернет е основополагащата ключова
предпоставка за постигането на цифров растеж.
Високоскоростният интернет е от решаващо значение за създаването на възможности за
заетост и стопанска дейност в селските райони, както и за подобряването на качеството на
живот чрез подпомагане на услугите в области като здравеопазване, образование, развлечения
и електронно управление. Инвестициите в широколентова мрежа от ново поколение (NGA)
могат също да улеснят достъпа на земеделските стопани до консултантски услуги и до
интегрирана онлайн подкрепа за преход към по-устойчиви практики.
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото
Европейската комисия следи напредъка на държавите членки в областта на цифровите
технологии и публикува годишни доклади за индекса за навлизането на цифровите технологии
в икономиката и обществото ((DESI34)) от 2014 г. насам. Всяка година в докладите относно DESI
се включват профили на отделните държави, които помагат на държавите членки да
идентифицират области, в които са необходими приоритетни действия, както и тематични
глави, в които се предоставя анализ на равнище ЕС в ключови области на цифровата политика.
В индекса DESI се прави класация на държавите членки според тяхното равнище на
цифровизация и се анализира техният относителен напредък през последните пет години, като
се отчита отправната им точка.
Комисията коригира DESI, за да го приведе в съответствие с четирите основни
направления, посочени в предложението на Комисията за Решение за създаване на
политическа програма „Път към цифровото десетилетие“, което се обсъжда понастоящем от
Европейския парламент и Съвета. В предложението се определят цели на равнището на ЕС,
които трябва да бъдат реализирани до 2030 г., за да се постигне всеобхватна и устойчива
цифрова трансформация във всички сектори на икономиката. С 11 от показателите на DESI за
34 The Digital Economy and Society Index (DESI)
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2022 г. се измерват цели, заложени в програмата за цифровото десетилетие. В бъдеще DESI ще
се синхронизира още по-тясно с програмата за цифровото десетилетие, за да се гарантира, че
в докладите се обсъждат всички цели.
Към днешна дата цифровизацията в ЕС е неравномерна, въпреки че има признаци за
сближаване. Въпреки че във водещите държави няма промяна, значителна група държави
членки се намират около средното за ЕС равнище. Важно е да се отбележи, че по-голямата част
от държавите членки, които преди 5 години са били с по-ниско равнище на цифровизация,
напредват с по-бързи темпове от останалите, което показва цялостно сближаване в областта
на цифровите технологии в ЕС.
България се нарежда на 26-о, предпоследно място, от 27-те държави-членки (само пред
Румъния) на ЕС според Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и
обществото (DESI) на Европейската комисия за 2022 г. Резултатът DESI на България нараства
средно с 9% годишно през последните пет години. Предвид позиционирането на България,
този темп на растеж не е достатъчен, за да може страната да догони останалите страни-членки.
Таблица 3: Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото – общ
резултат (DESI), ЕК 2022 г

DESI, 2022 г.

България

ЕС

място

резултат

резултат

26

37,7

52,3

В същото време развитието и разпространението на ИКТ е доста под средното равнище
за ЕС по всички измервани стойности, като по умения на потребителите на интернет и
навлизане на широколентовата мрежа, сме в дъното на класацията по DESI.
Графика 6: Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото – относителни
резултати по измервания (DESI), ЕК 2022 г.

Графика 7: Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) –
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класация на страните, ЕК 2022 г.

Графика 8: Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) –
тенденции в средния резултат на ЕС и България в периода 2017 -2022, ЕК 2022 г
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Графика 9: Покритие с мрежа от ново поколение (NGA35) на домакинствата в страните в ЕС – общо и в
селските райони за 2021 год.

Разделение между градовете и селските райони в рамките на ЕС-27 по отношение на
достъпа до интернет между домакинствата в селските райони и двата други вида райони
(домакинствата в градовете, както и градовете и предградията) е особено изразено редица
страни, една от които е България.
Налице е липса на инфраструктура, като широколентова мрежа от ново поколение (NGA)
(само 70,1 % от домакинствата в селските райони имат широколентова връзка.

35 Next generation access (NGA) broadband coverage
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Графика 10: Тенденции в покритието с мрежа от ново поколение (NGA36) на домакинствата в ЕС –
общо и в селските райони за 2021 год.
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Source: Broadband Coverage in Europe 2020, a study by IHS Markit, Omdia and Point
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Липсата на широколентова мрежа от ново поколение (NGA) и ограничената достъпност
до широколентова връзка допълнително затрудняват достъпа до обучение и подпомагане.
Човешки капитал – цифрови умения
Що се отнася до цифровите умения, въпреки положените в последно време по-големи
усилия страната остава значително под средната стойност за ЕС от 45,7 с резултат от 32,6 . Делът
на хората, притежаващи поне основни цифрови умения, както и на тези с цифрови умения над
основните, е по-нисък от средния за ЕС, като във втория случай разликата е значителна (8%
спрямо средната стойност за ЕС от 26%). Като се имат предвид амбициозните цели на ЕС за 80%
от възрастните да имат поне основни цифрови умения до 2030 г., страната трябва да положи
повече усилия, за да бъдат обхванати онези над две трети от нейното население без такива
умения. Страната също така изостава спрямо дела на специалистите в областта на ИКТ от
работната сила (3,5% спрямо 4,5% средно за ЕС). В България обаче делът на жените специалисти
в тази област е висок.
Докато 87 % от хората (на възраст 16—74 години) са ползвали интернет редовно през
2021 г., само 54 % притежават поне основни цифрови умения. Холандия и Финландия са
първенците в ЕС, докато Румъния и България изостават значително под средната стойност за
ЕС от 52 с резултат от 32,6 . Делът на хората, притежаващи поне основни цифрови умения, както
и на тези с цифрови умения над основните, е по-нисък от средния за ЕС, като във втория случай
разликата е значителна (8% спрямо средната стойност за ЕС от 26%).
Голяма част от населението на ЕС все още не разполага с основни цифрови умения,
въпреки че повечето работни места изискват такива умения. Предложената цел за 2030 г. на
Пътя към цифровото десетилетие е, че най-малко 80 % от гражданите трябва да имат поне

36 Next generation access (NGA) broadband coverage
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основни цифрови умения.
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Графика 11: Основни цифрови умения и цифрови умения над основните в страните в ЕС37, 2021

Source: Eurostat, Community survey on ICT usage in Households and by Individuals

Графика 12: Основни цифрови умения в ЕС38, 2021

Source: Eurostat, European Union survey on the use of ICT in Households and by Individuals

Нивото на уменията на населението в областта на цифровите технологии е сред найниските в ЕС, като варира в големи граници при различните социално-икономически групи.
Повече от 2/3 от населението не притежава основни умения в областта на цифровите
технологии г., докато средната стойност на показателя в ЕС е 46%.
Домакинствата в градовете, градовете и предградията са имали сравнително по-високи
коефициенти на абонамент (94% в градовете и 92% в градовете и предградията), докато тези в

37 Basic and above basic digital skills (% of all individuals), 2021
38 Basic digital skills (% of all individuals), 2021
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селските райони регистрират малко по-нисък брой (89%). Разделение между градовете и
селските райони беше особено видимо в България, Гърция и Португалия (където
домакинствата в селските райони записваха стойности, по-ниски от 80%).
Особено голямо е изоставането спрямо ЕС при нискодоходните и нискообразованите
слоеве от населението, както и при лицата, живеещи в слабонаселени райони. Това е свързано
и с относително ниския в сравнителен план брой лица, които използват интернет (62% от
населението спрямо 81% в ЕС). Интервенции са необходими не само в образователната
система, но и в системата на квалификация и преквалификация на заети, безработни, хора и
групи в неравностойно положение за повишаване на цифровата грамотност на населението.
Въпреки че 87 % от европейците използват интернет редовно, само 56 % са притежавали
поне основни цифрови умения. Не е достатъчно да имате достъп до интернет, за да се
възползвате от него. Използването на интернет върви ръка за ръка с подходящите умения, за
да се възползва от цифровото общество.
Общото равнище на основните цифрови умения в България е най-ниското в ЕС; делът на
лицата с поне основни умения в областта на цифровите технологии възлиза на 29 % от
българското население на възраст от 16 до 74 години, докато средно за ЕС този дял е 56 %.
Делът на населението на ЕС, което никога не е използвало интернет, е 8 % през 2021 г. (с
1 процентен пункт по-нисък в сравнение с 2020 г.). Тази цифра обаче е по-висока в някои
страни, като Гърция и България, където един на всеки пет индивида никога не го е правил.
Продължава разделение градско-селските райони в използването на интернет.
Домакинствата в градовете, градовете и предградията са имали сравнително по-високи
коефициенти на абонамент (94% в градовете и 92% в градовете и предградията), докато тези в
селските райони регистрират малко по-нисък брой (89%). Разделение между градовете и
селските райони беше особено видимо в България, Гърция и Португалия (където
домакинствата в селските райони записваха стойности, по-ниски от 80%).
"Онлайн информацията и комуникацията" е съставен показател, който улавя дейности
само в две специфични области на уменията (от пет ): информационна грамотност и
комуникацията и сътрудничеството. Респондентите, заловени от този показател, са извършвали
дейности само в тези две области, без да извършват никакви дейности в оставащи три области
на НСИ 2.0. Означава , че хората, принадлежащи към тази категория, използват интернет или
за комуникация, или за получаване на информацията. Страните, в които респондентите имат
умения, ограничени до "онлайн информация и комуникация", са Румъния (10%), България (9%)
Заедно с Полша това са и държавите с най-голям дял от анкетираните, които имат ограничени
цифрови умения (умения в 2 области навън от 5). На тези лица липсват цифрови умения в
категории като Безопасност, което означава, че те не са безопасни онлайн и са уязвими към
лични нарушения на данните, онлайн измами и други такива опити. Целенасочено обучение за
физически лица в категория "Онлайн информация и комуникация" в области като
"Безопасност", "Решаване на проблеми" и "Цифрово съдържание създаване" биха увеличили
цялостните си цифрови умения.
Разликата между селските и градските райони все още е съществена по отношение на
цифровите умения на населението: само 46 % от лицата, живеещи в селските райони, имат поне
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основни цифрови умения в сравнение с хората, живеещи в предимно градските райони (61 %).
За повече информация относно избрания социално-демографски фон вижте таблицата подолу.
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Графика 13: Основни цифрови умения в ЕС според зони на живеене39, 2021
Плътност

•
•
•

живеещи в предимно градска зона

61%

живеещи в междинна зона

52%

живеещи в предимно селски район

46%

относно човешкия капитал нивото на България е с най-нисък ранг в ЕС (едва 29% от
общото българско население спрямо средно за ЕС 56%).40
България изостава и в предприемането на високоскоростен фиксиран широколентов
достъп от най-малко 100 Mbps (15%, спрямо средно за ЕС от 34 %).
що се отнася до цифровите обществени услуги, България се нарежда на 21-во място
в ЕС. Ползвателите на електронното управление представляват едва 36 % от
ползвателите на интернет, много под средното за ЕС равнище от 64 %. Това
съответства на резултата от 57 за предоставянето на цифрови обществени услуги за
гражданите, за които средната стойност за ЕС е 75.

Графика 14: Домакинства с фиксиран абонамент за широколентов достъп в ЕС в периода 2012 - 2021
(% от домакинствата), 2012—2021 г

Източник: Евростат, проучване на Европейския съюз
лица

относно използването на ИКТ в домакинствата и от физически

Стойностите по страни варират от 61% до 97% като Финландия, България, Латвия,
Румъния, Литва и Полша регистрират най-ниските стойности. Сравнително ниските проценти
на усвояване във Финландия може отчасти да се дължат на заместване с фиксиран мобилен
телефон. В България, Латвия, Румъния и Полша много ниските нива на основни цифрови умения
биха могли да допринесат за ниското поглъщане на фиксиран широколентов достъп.

39 Basic digital skills (% of all individuals), 2021
40 хора с поне основни цифрови умения от общото население на възраст от 16 до 74 години
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Графика 15: Домакинства с фиксиран абонамент за широколентов достъп (% от домакинствата), 2021 г.

Източник: Евростат, проучване на Европейския съюз
лица

относно използването на ИКТ в домакинствата и от физически

За постигане на високи резултати при цифровизацията е необходимо изграждане на модерна
широколентовата инфраструктура, която да ускори и подобри достъпът до високоскоростен
интернет. Акцентира се върху селските райони в България, които са с много слабо или никакво
интернет покритие, целта е да се спре обезлюдяването и да се подобри икономиката
(включително и селското стопанство).
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Общият бюджет на Плана за възстановяване и устойчивост на България възлиза на близо 6,9
милиарда евро, от които 6,3 милиарда евро ще бъдат предоставени под формата на не
подлежащи на възстановяване безвъзмездни средства от Механизма за възстановяване и
устойчивост. Планът се състои от 12 компонента, разпределени в четири раздела:
1) Иновативна България, 2) Зелена България, 3) Свързана България и 4) Справедлива България.
За цифровия преход е отпуснат бюджет в размер на общо 1,6 милиарда евро (25,8 % от всички
средства по плана). Съответните мерки, а именно реформите и инвестициите, са включени в
множество различни компоненти, като се поставя специален акцент върху цифровата
свързаност (раздел 3) и цифровизацията на публичния сектор (раздел 4).
Конкретно, разделът „Иновативна България“ (с общи инвестиции в областта на цифровите
технологии в размер на приблизително 330 милиона евро) включва мерки за модернизиране
на цифровите съоръжения и съдържанието на образователната система, повишаване на
квалификацията на работната сила в областта на цифровите технологии, подобряване на
цифровата свързаност и на капацитета за иновации на Българската академия на науките и
насърчаване на цифровия преход на малките и средните предприятия.
Разделът „Зелена България“ (с общи инвестиции в областта на цифровите технологии в размер
на приблизително 405 милиона евро) включва инвестиции, насочени към цифровата
трансформация на електропреносната мрежа, включително разширяване и модернизиране на
далекосъобщителната мрежа заедно с всеобхватна система за киберсигурност. Освен това, той
включва мерки за улесняване на автоматизирания обмен на данни между администрацията и
земеделските стопани с цел гарантиране на по-ефективен и единен поток от данни, както и за
цифрова трансформация на селскостопанския сектор.
Разделът „Свързана България“ (с общи инвестиции в областта на цифровите технологии в
размер на приблизително 632 милиона евро) включва мерки, насочени към изграждане на
модерна и сигурна цифрова инфраструктура и увеличаване до максимум на достъпа до онлайн
услуги за гражданите, предприятията, публичните администрации и институции, особено в
селските и отдалечените райони. Инвестициите са насочени към широкомащабно внедряване
на цифрова инфраструктура, към разработване и оптимизиране на цифровата система TETRA и
радиорелейната мрежа, както и към подкрепа за развитието на държавната опорна мрежа чрез
увеличаване на нейния преносен капацитет. Мерките също така целят да се осигури свързаност
с всички общински центрове и да се подкрепи разгръщането на мрежи с много голям капацитет
в слабо населените, отдалечените и селските райони, като се извършват инвестиции в
цифровизацията на железопътния транспорт и Български пощи, както и цифровизацията за
комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите.
На последно място, разделът „Справедлива България“ (общи инвестиции в областта на
цифровите технологии в размер на приблизително 248 милиона евро) включва мерки в
областта на цифровата трансформация на строителния сектор в България, както и за
създаването, поддържането и цифровизацията на регистровите данни в публичната
администрация. Предвидени са инвестиции и за надграждане на единната информационна
система на съдилищата, на единната деловодно-информационна система и на
съществуващата в прокуратурата информационна и комуникационна инфраструктура. В ПВУ е
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включена и цифровизацията на съдържанието на музеите, библиотеките и архивите, за да се
подобри достъпността и да се насърчи съхраняването им. Предвидени са и мерки във връзка с
развитието на електронното здравеопазване и на Националната здравно- информационна
система.
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3. Възникване и процес на развитие на концепцията „Интелигентни селища“
основни документи и инициативи в рамките на ЕС
o Идеята за концепция или подход за „интелигентни селища“ се появява в публичното
пространство в ЕС през 2017 г., и все още не е формално и еднозначно дефинирана
o В същото време КИС може да се разглежда като част от по широка парадигма условно
наречена „смарт4142 развитие на селските райони“ или „развитие на смарт селски
райони“ (и дори най-общо смарт териториално развитие, включващо не само селските
райони, но и смарт градовете, както и възможностите за взаимодействието между тях)
o „Смарт развитието на селските райони“ може да се определи като развитие на селските
райони с добавена стойност на основата на социални, технологични или дигитални
иновации, насочени към ефикасно решаване на предизвикателства пред това развитие
на основата на наличния капитал (силните страни) и благоприятните за такова развитие
възможности (нови технологии и макротенденции основно в ЕС)
o „Смарт развитието на селските райони“ може да се прилага на основата на използване
на микс от смарт подходи и инструменти на различни нива:
o Смарт териториално развитие – на основата на концепция за „интелигентни селища“ в
селските райони и прилагане на цялостен подход за териториално развитие в едно или
група населени места в селските райони или селища (села и малки градове)
o Развитие на смарт общности в селските райони като възможност и условие за смарт
териториално развитие
o Прилагане на смарт решения за развитието на селските райони - социални,
технологични или дигитални иновации като инструменти за смарт развитие на селските
райони
„Смарт развитието на селските райони“ в селски райони е подход за местно развитие в
селските райони, който характеризира динамиката и посоките на тяхното развитие в
контекста на основните предизвикателства и възможности пред тях в настоящия момент
основните които са свързани с демографските тенденции, икономическото развитие,
качеството на живот, климатичните промени и нововъзникващи технологии
В рамките на институциите на ЕС са реализирани редица инициативи на високо
политическо ниво и са приети официални документи, в които се подкрепя развитието и
прилагането на концепцията за „интелигентни селища“
Хронологията на развитието на концепцията и политиките за интелигентните селища в ЕС
включват започва през 2016 год. с появата на „Декларацията от Корк 2.0: По-добър живот в
селските райони“ и включва следните основни моменти:

2016

41 смарт - смарт технологии, IoT/интернет на нещата, нови технологии, интелигентни решения, дигитална трансформация, автоматизация и изкуствен
интелект, дигитални парадигма на определяне и решаване, ...
42 смарт – би било добре освен формалния и официалния превод „интелигентни“ да се въведе и да се използва просто смарт като термин със специфично
значение в този контекст като синоним на интелигентни
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Концепцията за интелигентните селища се появява след 2010 год., най-напред извън
Европа в рамките на различни инициативи в Африка, Централна и Южна Америка и Азия. В ЕС
появата на първоначални идеи в сферата на интелигентни селища е тясно свързана с
„Декларацията от Корк 2.0: По-добър живот в селските райони“
През септември 2016 г. в Корк, Ирландия се провежда Европейската конференция за
развитие на селските райони, организирана от Европейската комисия, чиято цел е обсъждане
с широк кръг заинтересовани страни на настоящите и бъдещите предизвикателства пред
селското стопанство и селските райони, както и потенциалните политически отговори.
Основният резултат от тази конференция е Декларацията от Корк 2.0, предлагаща рамка
за бъдещето на политиката и действията за развитие на селските райони в Европа и в която са
включени 10 основни насоки за подобряване на качеството на живот в селските райони в ЕС.
Така тази декларация се приема точно 20 години след ключовата Европейска конференция за
развитие на селските райони в Корк през 1996 г., която приключва с подписването на първата
декларация от Корк, която полага основите на политиката на ЕС за развитие на селските райони.
В контекста на темата „интелигентни селища“ в нея се подчертава необходимостта от
преодоляване на цифровото разделение между селските и градските райони и от развиване на
потенциала, предлаган от свързаността и цифровизацията в селските райони.
В рамките на няколко документа, разработени като част от програмата ESPON 202044454647
и
през 2017 год. се анализира така нареченото „свиване на селските райони“ в ЕС. То се
определя като едновременно демографско и икономическо явление и е тълкувано като част от
по-широките тенденции в европейското териториално преструктуриране, където селското
стопанство е станало по-малко трудоемко, а икономическият растеж и растежът на заетостта в
него прогресивно намаляват, за сметка на по-големите градски центрове. Изборът на работа,
водещ до миграцията от селските райони в градските региони, особено на по-младите и добре
образовани работници, води до трайно обезлюдяване с бавно „изтичане на мозъци“ и
отрицателен демографски баланс на населението. Следователно свиването на селските райони
става показателна за по-широка структурна криза на икономическия пазар и пазара на труда, а
селските райони все повече стават периферни в задълбочаващото се градско-селско
разделение, което пък води до влошаване на наследените недостатъци на селските райони.
ЕК4849

Обезлюдяването и маргинализацията на селските райони е разрастващо се явление в
цяла Европа като обезлюдяване е симптомът, а не причината за свиването на селските райони,
което е резултат от сложен "порочен кръг" от взаимосвързани икономически и социални
фактори, представящ остри предизвикателства пред регионалното развитие и управлението. И
понеже свиващото се население се превръща в нормалната тенденция за много селски
региони, това изисква нови начини на мислене за развитието на селските райони, които
43 CORK 2.0 DECLARATION 2016
44 ESPON 2020
45 ESPON 2020, 2017 POLICY BRIEF: Shrinking rural regions in Europe. Towards smart and innovative approaches to regional development challenges in
depopulating rural regions,
46 ESPON 2020 Geography of New Employment Dynamics in Europe
47 ESPON 2020 Inner Peripheries: National Territories Facing Challenges of Access to Basic Services of General Interest
48 European Commission. 2017. Competitiveness in Low-Income and Low-Growth Regions – The Lagging Regions Report
49 Pilati, M & Hunter, A 2020, Research for REGI Committee – EU Lagging Regions: state of play and future challeges, European Parliament, Policy Department for
Structural and Cohesion Policies, Brussels
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разглеждат свиването не само като сериозен проблем, а и като потенциална положителна
възможност. Приемането на свиване може да спомогне за преориентиране на политиките в
селските райони и инвестициите в тях към нови форми на развитие чрез нови иновативни
възможности, които да модернизират управлението и обществените услуги чрез по-цялостни,
проактивни и териториално базирани стратегии, съгласувани с реалностите на XXI-ри век. Това
изисква координирани и ръководени от правителствата интервенции и планирана,
стратегическа координация както на ориентирани към развитие, така и на ориентирани към
адаптацията подходи, съобразени с местните условия.
На основата на тези изводи са направени група препоръки, част от които са в посока
развитие на концепцията "Интелигентни селища". Основният аргумент е, че селата са ядрото
на селската икономика и общности, където са концентрирани услугите и инфраструктурата.
Планиране, което е ориентирано към група селища, е важно в контекста на свиващите се
региони, защото услугите могат да бъдат споделени и предлагани чрез мултифункционални
центрове за такива, което може да доведе до тяхното оптимизиране както и да се включва
максимално въздействието на ИКТ за предоставянето на такива обществени услуги.
2017
Двама евродепутати, Франк Богович (Европейска народна партия, Словения) - член на
Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и Тибор Саний (Група на
социалистите и демократите, Унгария) - член на Комисията по земеделие и развитие на
селските райони на Европейския парламент поставят началото на своеобразно движение
"Интелигентни селища в Европа" с цел обръщане на тенденциите на обезлюдяване и „изтичане
на мозъци“ от селските към градските райони (масова миграция от селските към градските
райони на квалифицирани хора, чиито умения са в недостиг в мястото им на произход) в цяла
Европа, което води до отрицателни последици на национално или регионално равнище и
изостря проблемите в селските райони, засегнати от намаляване на населението.
Основните им аргументи са свързани с изчерпване на потенциала на традиционното
селско стопанство за развитието на селските райони и необходимостта от осигуряване на
добавена стойност в селските райони.
Целта на това движение е да съживи селските общности и да ги направи попривлекателни и устойчиви, като използва пълния потенциал на цифровите и
телекомуникационните технологии, което може да осигури нови възможности за работа.
В резултат на действията на двамата евродепутати в сферата на „интелигентните селища“
се зараждат и се подкрепят на най-високо политическо ниво (ЕП, ЕК) няколко други
инициативи:
o
o
o
o

Действия на ЕС за интелигентни селища – обзорен документ на политиките на ЕС
Тематична работна група "Интелигентни селища" към ЕСМ
Конференция на високо равнище и декларация от нея в Блед, Словения
Пилотен проект Smart eco-social villages

Като следствие от плана за действие "Корк 2.0" и инициативността на ЕП, се разработва
основополагащият за подкрепата за развитието на интелигентните селища в ЕС документ
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„Действия на ЕС за интелигентни селища“50 от Европейската комисия, подкрепен от трима
еврокомисари (април 2017). С него се определят и стартират поредица инициативи на ЕС за
интелигентни селища в рамките на политиките и фондовете в областта на развитието на
селските райони, регионалното развитие, научните изследвания, транспорта, енергетиката,
както и цифровите фондове. Документът очертава началото на поредица от стъпки относно
"селата на бъдещето" и необходимостта от обединяване на различни политики, за да се
изградят стратегически подходи за насърчаване на "интелигентни селища" включващи
подкрепа за знания, инвестиции и свързаност. Конкретните действия включват платформи за
обмен, възможности за финансиране, дейности за изграждане на капацитет, събития,
тематична работа и научноизследователски проекти. Описват се и шестнадесет конкретни
действия за насърчаване на "интелигентните селища", които се основават на широк кръг от
политики на ЕС, включително развитие на селските райони, регионално развитие, научни
изследвания, транспорт, енергетика и цифрови политики.

Тематичната работна група "Интелигентни селища" е подтема на по-широката тематична
работа на Европейската селска мрежа51 на тема "Интелигентни и конкурентоспособни селски
райони"52. Тя функционира в периода между септември 2017 г. и юли 2020 г. и редица
заинтересовани лица проявят сериозен интерес към и се включват в нейната работа
o През първата година тя проучва идеи и инициативи около съживяването на селските
услуги чрез цифрови и социални иновации и разглежда как услугите в селските райони
като здравеопазване, социални услуги, образование, енергетика, транспорт, търговия на
дребно могат да бъдат подобрени и направени по-устойчиви чрез внедряването на
инструменти от информационните и комуникационните технологии и чрез водени от
общностите действия и проекти.
o През втората година ТРГ действа като инструмент за разработване на практически
насоки за използване на всички налични политики и техните инструменти за да се
подпомогне появата и развитието на първите пилотни интелигентни селища в ЕС.
o През последната си трета година, ТРГ изработва конкретни предложения за планиране
на подкрепа за интелигентни селища в ЕС през новия програмен период. ТРГ има
съществен принос по отношение на прилагането на практика на „Действия на ЕС за
интелигентни селища“, като осигурява възможности за обмен и проучване на начина, по
който програмите за развитие на селските райони, политиката на сближаване и други
инструменти за финансиране могат да бъдат използвани в подкрепа на тяхното
развитие.

Този интернет портал събира на едно място (онлайн) цялата информация за срещите на
Тематичната група на ЕСМ и свързаните с тях резултати.

50 EU Action for Smart Village
51 ENRD
52 Smart and Competitive Rural Areas
53 ENRD Smart Villages
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2018

По инициатива на Франк Богович и Виолета Булц, европейски комисар по транспорта,
Словения е домакин на конференция на високо равнище „Европейски действия за
интелигентни селища“, която се провежда на езерото Блед в Словения (април, 2018). В
конференцията участват също Фил Хоган - комисар по земеделието, Мария Габриел - комисар
по въпросите на цифровата икономика и обществото и Корина Крету - комисар по регионалната
политика.
В тази конференция цифровизацията се разглежда като с ключово значение за
съживяването на селските райони и за подобряване на тяхната привлекателност за живеене и
инвестиции. Подчертава се необходимостта от преодоляването на така нареченото цифрово
разделение между градските и селските райони като имащо решаващо значение за развитие
на селските райони в контекста на инициативите за "интелигентни градове".

В декларация от тази конференция относно "интелигентните селища" (със заглавие "Поинтелигентно бъдеще на селските райони в ЕС") се призовава за иновативно и приобщаващо
използване на цифровите технологии; засилени знания и предприемачество; и допълваща
подкрепа в рамките на инструментите на ЕС за финансиране, за да се даде тласък на развитието
на икономиките в селските райони в целия ЕС. Декларацията подчертава че:
o интелигентните селища са свързани с хората в селските райони и са насочени към това
селските общности да поемат инициативата да намерят практически решения на
предизвикателствата и да се възползват максимално от новите възможности пред тях.
o подходът за интелигентните селища трябва да бъде в центъра на всички опити за
решаване на проблема с обезлюдяването, за насърчаване предоставянето на услуги и
реализиране на възможности за растеж в селските райони.
o интелигентните селища възприемат функционален междусекторен подход, като
свързват взаимно наличните и бъдещите инструменти за развитие. Това касае живота
на жителите на селските райони и достига до широк кръг заинтересовани страни извън
местните хора, включително специалисти по развитие на селските райони,
законодатели, политици, предприемачи, неправителствени организации и
представители на академичните среди.
o интелигентните селища предлагат най-добрия път към устойчива реализация на визията
от Декларацията от Корк 2.0 за създаването на „по-добър живот в селските райони“’.
o интелигентните селища възникват от интегрирани подходи и успешното
взаимодействие на различни области на политиката, за да се увеличи взаимното
допълване и съгласуваността и да се използва предимството на широкомащабните
синергии.
o подготовката за бъдещите политики на ЕС и националните политики са възможност за
разработване на подхода на интелигентните селища
Декларацията от Блед е последвана от две други подобни на нея – едната на Европейския
54 Bled Declaration
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селски парламент Декларацията от Venhorst55 и Декларацията от Añora56 на НСМ на Испания

В Декларацията от Venhorst (October, 2017) две от посочените сфери, в които са свързани
с интелигентни селища са:
o Инфраструктура, услуги и свързаност – в тази сфера се подчертава, че социалното и
икономическото благосъстояние на много селски райони е застрашено от слаба
инфраструктура и загуба или липса на основни услуги като обществен транспорт,
здравеопазване и образование. Затова е необходимо доставчиците на основни услуги в
селските общности да поддържат и разширяват услугите и съвременната
инфраструктура в селските райони, както и да работят заедно със селските общности за
намиране на нови иновативни решения и разработване на нови бизнес модели за да се
гарантира устойчивостта на такива решения. За целта са необходими политики
улесняващи цифровизацията, високоскоростния интернет, разработването на
интелигентни транспортни решения и подпомагане на развитието на синергия в
отношенията между селските и градските райони.
o Укрепване на местните икономики - Живите селски общности се нуждаят от солидна
икономическа база, за да съществуват и се развиват. Много селски райони са изправени
пред спад на традиционните индустрии, заплахата от автоматизация или дори
затваряне и преместване на бизнеса. Селските общности успяват, обаче, да развиват
нови "интелигентни" икономики въз основа на силните си страни и най-жизнените им
икономически сектори. Необходимо е да се стимулира укрепването на регионалната
икономическа структура и реализирането на интелигентен растеж, като се отчита
важната роля на МСП в селските райони. Такива политики отговарят на подхода
интелигентни селища и трябва да се насърчава тяхното прилагане.

В Декларацията от Añora , приета в рамките на събитието "Цифровизация и интелигентни
селски територии: за интелигентен, динамичен и свързан селски свят", проведено в Аньора
(Кордоба) през 2018 г. се подчертава значението на иновациите и цифровизацията като
инструменти за насърчаване на интелигентни селски територии.
2019

Европейската комисия (иницииран от Европейския парламент и изпълняван в рамките на
дейността Европейската комисия (ГД "Земеделие и развитие на селските райони") стартира
55 The

Venhorst Declaration
Declaration
57 Пилотен проект на ЕП „Интелигентни еко-социални селища“
56 Añora
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през 2018 год. с финансиране от ЕП пилотен двугодишен проект „Интелигентни еко-социални
селища“, насочен към разработване на модел за интелигентни селища с участието на малък
кръг от общности в селските райони в ЕС. Този проект е планирано да разработи и промотира
на картата на политиките в ЕС концепция за интелигентните селища.
Целите на пилотния проект са изразени в четири обособени теми. Първата тема е
описание на възможностите и предизвикателствата в селските райони. Втората тема предлага
определение на "интелигентни еко-социални селища". Третата тема описва подробно
съществуващите практики (15 добри практики се идентифицират, описват и анализират).
Четвъртата тема изследва пътищата за развитие на едно интелигентно еко-социално селище –
изследва се и се описва процесът на планиране, проектиране и създаване на стратегия в шест
селища, които са изразили интерес да се превърнат в "интелигентно еко-социално село".
Заключенията са представени и обсъдени на заключителен семинар, организиран в
Европейския парламент на през февруари 2019 г.
В резултат на проекта се предлага работно определение за интелигентни селища (smart
villages) в селски райони:
„Интелигентните селища“ са общности в селските райони, които използват иновативни
решения за подобряване на тяхната устойчивост, като се основават на местните силни страни
и възможности.
„Интелигентните селища“ прилагат подход на участие (партиципативен подход) за
разработване и прилагане на стратегии за подобряване на техните икономически, социални
и/или екологични условия и прилагат интелигентни решения (на основата на цифровите
технологии, но и не само!)
„Интелигентните селища“ работят в сътрудничеството и си партнират с други общности и
заинтересовани страни в селските и градските райони.
Започването и изпълнението на стратегиите на „интелигентните селища“ може да се
основава на съществуващи инициативи и може да бъде финансирано от различни източници.
o Общностите в селските райони могат да включват едно или няколко селища без
ограничения по отношение на административните граници или броя на жителите
(основава се на общностната идентичност).
o Подход на участие (партиципативен подход) означава активно участие на местната
общност в изготвянето и вземането на решения по отношение на стратегиите за
развитие на „интелигентните селища“.
o Цифровите технологии включват информационни и комуникационни технологии,
експлоатация на големи информационни масиви или иновации, свързани с
използването на „интернет на нещата“.
o Цифровите технологии са лост, който осигурява възможности на „интелигентните
селища“ да стават по-активни, да използват по-добре ресурсите си и да подобрят
привлекателността на селските райони и качеството на живот на жителите на селските
райони.
o Използването на цифрови технологии не е предварително условие за превръщането на
едно селище в интелигентно такова (но високоскоростният широколентов достъп
улеснява прилагането на цифровите решения).
o Стратегиите за развитие на „интелигентните селища“ отговарят на предизвикателствата
и нуждите на тяхната територия, като развиват местните силни страни и капитал.
o Стратегиите могат да имат за цел например:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

подобряване на достъпа до услуги (в различни области като здравеопазване,
обучение или транспорт),
повишаване на бизнес възможностите и създаване на работни места,
развитието на къси вериги за доставки на храни,
използване на възобновяемите енергии,
развитие на кръгова икономика,
по-добра експлоатация на природните ресурси за адаптиране към изменението
на климата
опазване на околната среда и биологичното разнообразие,
по-добра валоризация на културното наследство за по-голямо туристическа
привлекателност и т.н.

2020
Стартира нов пилотен проект, насочен към промотиране на прилагането на интелигентни
селища за развитие на малките селища в ЕС, подкрепен от ГД "Земеделие и развитие на
селските райони The „Preparatory Action on Smart Rural Areas in the 21st Century“58 (накратко
наричан Smart Rural 2159)
Smart Rural 21 е насочен на местно ниво (на ниво интелигентни селища) и на основата на
резултатите от проекта ще бъдат направени заключения относно възможностите за
интервенция на новата ОСП по отношение на интелигентни селища.
Избрани са общо 21 пилотни селища в ЕС (имаше и едно българско такова), които
получават техническа подкрепа за развитието на подходи и стратегии, както и други
възможности за обмен на опит и ноу хау. Освен тях други 185 селища са участници в
инициативата The Come Along!, която е възможност за селищата, които са кандидатствали да
бъдат част от 21-те пилотни селища в ЕС, но не са били избрани сред тях, да "се включат" в
проекта Smart Rural 21. 19 от тях са подготвили и свои стратегии за развитие като интелигентно
селище (има и едно българско такова – Куртово Конаре).
2021
Стартира нов проект, подкрепен от ГД "Земеделие и развитие на селските райони“, който
е своеобразно продължение на Smart Rural 21 2nd Preparatory Action on Smart Rural Areas in the
21st Century (накратко наричан Smart Rural 27)60
Smart Rural 2761 има за цел да повлияе на национално ниво на политиките за развитие на
„интелигентни селища“ в началото на новия програмен период когато се изготвят
стратегическите планове на ОСП, както и да подпомогне държавите членки и селските
общности в тях за прилагането на ОСП и други политики и инициативи на ЕС, които потенциално
биха могли да подпомогнат развитието на „интелигентни селища“ в Европейски съюз:
o ангажираността на ключовите заинтересовани страни е основен момент и за тази цел
ще бъде създадена пилотна европейска обсерватория на интелигентни селища,

58 SMART Rural 21 project
59 с позоваване на 21-те села, подкрепяни от проекта, 21-ви век, както и към началната дата на следващия програмен период на ЕС
60 SMART Rural 27 project
61 с позоваване на подкрепата за политиката, която тя има за цел да предостави в контекста на 27-те държави членки, както и крайната дата на следващия
програмен период
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включваща широк кръг от заинтересовани страни (различни участници на различни нива
на управление).
o като основа на пилотната обсерватория вече са създадени национални и регионални
инициативни групи с участието на представители на ключови заинтересовани страни с
капацитет, способности, интерес и потенциално влияние върху възможностите за
развитие на "интелигентни селища" с цел обмен и съвместни инициативи за бъдеща
подкрепа на този процес.
o тези групи включват около 10—15 представители в държавите членки, предоставяйки
възможности за междусекторно взаимодействие в различни области (ОСП, регионално
развитие, цифровизиране и т.н.). Точният обхват на групите и тяхната дейност зависи от
контекста на националната политика като участниците в тях не са непременно само тези,
които са пряко ангажирани в разработването и управлението на съответните програми
и политики (т.е. взимащи решения), но и тези, които биха могли да имат съществена
гледна точка & ноу-хау, интерес и евентуално пряко влияние върху това как се прилагат
съответните политики (прилагащи на практика тези политики).

До този момент темата "интелигентни селища" отсъства от процеса на планиране на
стратегическите документи за следващия програмен период и концепцията "интелигентни
селища" не е включена в разработването на стратегическия план за ОСП 2021-2027. С малки
изключения отсъстват каквито и да са форми на дискусии как да се подкрепи
използването/прилагането й чрез ОСП или свързани с нея интервенции в селските райони чрез
други инструменти и фондове (различни от ОСП).
В рамките на Smart Rural 21:
1. В рамките на Smart Rural 21 сред избраните общо 21 селища в ЕС първоначлно е
включено и едно българско такова (Брестово), което се отказа в началото на проекта.
2. В рамките на Smart Rural 21 има и друго българско участие (Куртово Конаре ) като част
от 19-те селища участващи самостоятелно в инициативата Smart Rural 21. Това са селища
кандидатствали, но не са били избрани сред 21-те такива, но самостоятелоно са
подготвили свои стратегии за развитието си като интелигентно селище
3. Извън тези 19-те селища участници в инициативата Smart Rural 21, има още едно
българско село включено в една още по широка група от над 150 селища – Черни Осъм
4. В рамките на национална работна среща „Водено от общностите местно развитие –
изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“ в периода 18 и 19 август 2021 г. в
хотел „Рила“, к.к Боровец с участието на представители на повече от 50 български МИГ,
МЗХ, ДФЗ както и други институции и организации, участващи в изпълнението на
подхода ЛИДЕР/ВОМР през август 2021 г. Асоциация „Българска ЛИДЕР мрежа“
организира, отделна сесия беше посветена на концепцията „интелигентни селища“, в
рамките на която беше представена концпецията „интелигентни селища“ и проeкта
Smart Rural 21.
5. В рамките на българо – румънска международна конференция организирана съвместно
от министерствата на земеделието в двете страни в периода 5 – 7 октомври 2020 г. (в
Ефорие Норд и в к.к. Албена) за прилагането на подхода (ВОМР) с участието над 200
представители на български и румънски МИГ-и. беше посветен специален панел на
концепцията „интелигентни селища“, в рамките на който беше представен проекта
Smart Rural 21.
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В рамките на Smart Rural 27 е:
o създадена неформална инициативна работна група (BG SV Lab62) с участието на
представители на ключови заинтересовани страни. Нейната мисия е да подпомогне
постигане на промени в разбирането на интелигентни селища и включване на конкретни
възможности за институционална и финансова подкрепа & прилагането й в България в
периода до 2027 като обсъжда и промотира конкретни предложения за подпомагане на
прилагането на концепцията за интелигентни селища в България чрез възможни
политики в различни сфери, както и промотира за приемането и прилагането на такива
предложения.
o проведе се смарт кафе на 26 юли с представители на читалища (съвместно с Платформа
Агора)
o в картата63 на Smart Rural 27 с конкретни смарт практики и селища се определени
първите български селища и практики – Куртово Конаре, Черни Осъм и Смилян.
В рамките на Националната селска мрежа:
НСМ отразява и разпространява информация относно събития, свързани с
интелигентните селища, чрез превод и публикуване на материали на своя уебсайт, бюлетин и
на страницата си във Фейсбук:
o Изводи от пилотния проект Smart eco-social villages относно концепцията за умните
селища - Национална селска мрежа
o Три грешки, които да избягват страните в политиката за Smart Villages
o Дискусия за Smart Villages в програмата на 17-та Европейска седмица на регионите и
градовете през октомври
o Интелигентни села: Съживяване на услугите в селските райони, EU Rural Review #26
o Нова инициатива на ГД „АГРИ“- ЕИБ в подкрепа на инвестициите в селска
инфраструктура и развитието на интелигентни села
Темата за „интелигентни селища“ е присъства в рамките на две публични обсъждания:
o кръгла маса, посветена на проекта на Регламент относно стратегическия план на ОСП за
периода след 2020 г. (организиран от Министерството на земеделието, храните и горите
през 2019 г.)
o публична дискусия относно социално-икономическия анализ на българските селски
райони (организирана от Министерството на земеделието, храните и горите през
януари 2020 г.);
По предложение на заинтересовани страни от нефромалната дискусионна група BG SV
Lab, НСМ рганизира работна среща на тема „Набиране на идеи в подкрепа на подпомагане
на интелигентни селища (smart villages) и решения в България“ (28 юни 2022 г.). В нея взеха
участие представители на Звеното за управление на НСМ, общини и представители на НСОРБ,
МИГ-и и МИРГ, читалища и НПО, работещи в областта на гражданските инициативи,
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Работна група към Smart Rural 27 (aka "творческа лаборатория") за въвеждане нa концепцията/подхода
„смарт/интелигентни селища“ в България
63 Така наречения geomapping tool
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Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско
дело и рибарство, представители на научни организации (университети и изследователски
институти).
o С онлайн презентация се включи Maria-Christina Makrandreo (представител на
Генерална дирекция „Земеделие и селски райони“ на ЕК, която отговаря за
интелигентни селища в нейните рамки). Тя представи концепцията за интелигентни
селища и развитието й, възможностите за подкрепа на тази концепция в стратегическите
планове по ОСП и други инструменти на ЕС.
o Представена бяха и двата проекта, финансирани от Генерална дирекция „Земеделие и
развитие на селски райони“ на ЕК (Smart Rural 21 и Smart Rural 27) от националния
експерт на тези проекти в България (Методи Методиев).
o Представени бяха добри практики от Финландия и Словения под формата на кратки
видеоматериали.
o Представени бяха също добри практики в България:
o в село Куртово Конаре (мобилизиране на общността за възраждане на
земеделските традиции и създаване на кулинарен и туристически продукт) и
o в село Смилян (за трансформация на местната икономика и развитие на база
специфичния местен продукт, Смилянски фасул, в съчетание със стопанско
оползотворяване на местните природни и производствени дадености).

В резултат на тази среща и по предложение на BG SV Lab, в рамките на Националната селска
мрежа:
o извършва се настоящото документално проучване;
o създадена е Тематична работна група (ТРГ №5) на тема „Подкрепа за Smart villages в
България“ (с две срещи до момента - на 30 август и 14 септември 2022 г., втората от
които се проведе онлайн). В нея са включени представители на Звеното за управление
на НСМ, общини и представители на НСОРБ, МИГ-и и МИРГ, читалища и НПО, работещи
в областта на гражданските инициативи, Управляващият орган на Програмата за
развитие на селските райони и др.
o По инициатива на Звеното за управление на НСМ са проведени още:
-кръгла маса с представители на Управляващият орган на ПРСР (29 септември 2022 г.), в
рамките на която бяха представени резултатите от тематичната работа със
заинтересованите страни в рамките на НСМ, предложенията на ТРГ 5. Чрез онлайн
включване г-жа Йоана Гиерулска - директор на отдел „Обща политика за селските
райони“, Министерство на земеделието и развитието на селските райони на Полша
презентира примера и решенията на Полша в ОСП 2023-2027, по който вече е
стартирало подпомагането за прилагането на концепцията за „Smart villages“ още в
преходния период на ПРСР (2021-2022);
-работна среща за развитие на капацитета на представителите на Местни
инициативни групи (04 октомври 2022 г.), в гр. Ямбол, която Звеното за управление на НСМ
реализира в партньорство с Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“; в
програмата бе включен тематичен панел „Концепцията на ЕС за „Smart Villages” в подкрепа
на интелигентни селища и решения в селските райони.“; експерти от Звеното за управление
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на НСМ съвместно с националния експерт на проектите Smart Rural 21 и Smart Rural 27
представиха съвместната дейност по темата и предложенията на ТРГ 5, които бяха обсъдени
с участващите представители на МИГи от страната; представен и обсъден бе добър пример
от Финландия "Raundanmaa Smart Village".
Предстои настоящото проучване да бъде предадено от Звеното за управление на НСМ към
Управляващия орган на ПРСР като част от окончателния доклад по проекта, изпълняван
от обединение „Селска мрежа БГ“, както и разработените в рамките на ТРГ 5
предложения за въвеждане и подпомагане прилагането на концепцията/подхода
интелигентни селища в рамките на СП на ОСП.
В рамките на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) също
се отразява и разпространява информация относно събития, свързани с интелигентните
селища, чрез превод и публикуване на материали на своя уебсайт.
Бюлетина на Национална ЛИДЕР мрежа включи в свои събития представяне на
концпцията „интелигентни селища“.
В рамките на официални документи на национално ниво:
Концепцията "Интелигентни селища" се споменава в следните документи:
o Стратегия за дигитализация на селското стопанство и селските райони на Република
България, приета от Министерски съвет на Република България ( 02/05/2020 ) с Решение
No 247. Стратегията предоставя кратък преглед и изброяване на конкретни инициативи,
свързани с цифровизацията на селското стопанство (а някои са изрично свързани с
интелигентните селища). В него се посочва, че водещата институция на равнище ЕС,
отговаряща за цифровизацията на селското стопанство и насърчаването на иновациите
е EIP-AGRI. Стратегията се фокусира върху девет приоритетни области, една от които е
интелигентни селища, но като цяло има секторна ориентация (дигитализация на
селското стопанство). Някои от тези приоритети са насочени към цифровизацията на
селските райони. Следователно те могат да бъдат от значение за интелигентните
селища, като изграждане и разработване на подходяща цифрова инфраструктура,
разработване на цифрови мрежи и използване на различни приложения, обучение и
съвети за развитие на цифрови умения и квалификации.
o "Дигитална трансформация на България 2020-2030", приета от Министерски съвет
(21/07/2020) Тази национална стратегия определя визията и целите на политиката за
дигитална трансформация на България през периода 2020-2030 г. като обобщена
политическа рамка на Програма "Национална дигитална България 2025", Националната
програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и няколко други национални стратегически
документа. Тя е в разрез с Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и
използването на нови технологии за нейното постигане. Стратегията не използва
термина "умни села". Все пак тя използва интелигентните селища, за да отчете своите
уникални активи и специфични нужди за развитие, като цифров преход, устойчива
градска мобилност, интелигентни мрежи, повишаване на енергийната ефективност и
адаптиране към климата. Всички тези елементи се комбинират в интегриран подход
като част от интелигентен план за развитие и допринасят за справяне с изменението на
климата и за превръщането на територията в устойчива, социално приобщаваща и
зелена.
o Национална програма "Дигитална България 2025" , приета от Министерски съвет
(19/01/2020), продължение на "Дигитална България 2015", в която се определят
условията за изграждане на иновативна цифрова инфраструктура, използване на
електронни услуги и повишаване на цифровите умения. Програмата се основава на нови
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европейски стратегически и програмни насоки за постигане на интелигентен, устойчив
и ориентиран към обществото цифров растеж. Целта на "Дигитална България 2025" е да
се създаде пакет от мерки за осигуряване на силна, конкурентна икономика, основана
на данни, използваща потенциала на иновативни технологии, като облачни услуги, бази
данни, изкуствен интелект, блокчейн и др. Документът не използва термина
интелигентни селища. Все пак тя определя, че регионите, изоставащи в цифровото си
развитие, също изостават в социалния и икономическия си растеж и са изложени на риск
да останат "откъснати от информацията", което изостря други различия. Затова в нея е
планирана мярка "Изграждане на широколентов достъп от следващо поколение с
акцент върху селските райони" по цел 3: Преодоляване на регионалните различия чрез
стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии.
o Социално-икономически анализ на развитието на селските райони (един от SWOT
анализите, свързани с планирането на стратегическия план на ОСП)
o В Отчет за стратегическия план по ОСП за 2021 г. в П.8.1.Диверсификация на
икономическата дейност. Стимулиране на нови производства в областта на
биоикономиката и кръговата икономика, една от задачите е Диверсификация на
икономиката в селските райони следва да се постигне чрез интервенциите в
Стратегически план по стълб II и подобряване на достъпа до технологии и дигитализация
(стратегия за умните села).
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4. Място и роля на концепцията „Интелигентни селища“ в новата макрорамка на
ЕС за програмен период 2021-2027 г.
Новите потребности на обществото, възможностите на екологичната икономика,
възможностите, които разкриват цифровите технологии, заедно с последиците от пандемията
от COVID-19 и разширяването на работата от разстояние, доведоха до подновяване на
вниманието към селските райони като място на благополучие, сигурност, екологичен начин на
живот и нови възможности за социално и икономическо обновяване.
Природните ресурси на селските райони са ключови определящи активи, върху които да
се изгради устойчиво и проспериращо бъдеще. Когато се управлява добре, ландшафтът в
селските райони, покрит с гори и природни територии, спомага за регулирането на водните
потоци, улавянето на въглерода и на замърсителите на въздуха от атмосферата,
предотвратяването на ерозията на почвата и предоставянето на екосистемни услуги.
Устойчивото управление на селското и горското стопанство, което включва екологичната,
икономическата и социалната устойчивост, спомага за запазването на достойните условия на
труд и поминъка, екологичните системи и биологичното разнообразие, а също така подобрява
устойчивостта спрямо изменението на климата и рисковете. От съществено значение е да се
подобри качеството на произведената продукция и да се оказва подкрепа на земеделските
стопани, горските стопани и предприемачите в селските райони, които са катализатори на
прехода към по-екологосъобразно общество и икономика.
По-големият акцент върху смекчаването на изменението на климата, включително чрез
производството на енергия от възобновяеми източници, е възможност, която селските райони
са длъжни да използват за борба с енергийната бедност, при условие че екосистемните услуги
се оценяват правилно и бизнес моделите запазват стойността си в рамките на селските
общности.
В контекста на Европейския зелен пакт64 - новата стратегия на Европа за растеж, селските
райони ще играят важна роля за превръщането на ЕС в първия неутрален по отношение на
климата континент до 2050 г. Екологичният преход ще изисква развитието на партньорства във
всички икономически дейности в селските райони, между предприятията от всички сектори,
местните органи и изследователите, както и услуги, основани на иновации, обмен на знания и
сътрудничество, включително в рамките на процеси за интелигентна специализация65.
Селските райони са активни участници в екологичния и цифровия преход на ЕС. Чрез
устойчивото производство на храни, съхраняването на биологичното разнообразие и борбата
с изменението на климата те имат ключова роля за постигане на целите на Европейския съюз в
областта на Зеления пакт66, Стратегията „От фермата до трапезата“67 и биологичното68
разнообразие. Успоредно с това внедряването на нови технологии в селските райони ще бъде
абсолютно необходимо за превръщането на цифровото десетилетие на Европа в реалност.
Постигането на амбициозните цели на ЕС в областта на цифровите технологии за 2030 г.69 също
може да предостави повече възможности за устойчиво развитие на селските райони и в други
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisationСъобщение „Европейският зелен пакт“ (COM(2019) 640 final).
Съобщение „Стратегия „От фермата до трапезата“ (COM(2020) 381 final).
Съобщение „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.“ (COM(2020) 380 final).
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_bg
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сектори, освен земеделието, животновъдството и горското стопанство. То може да допринесе
за разкриването на нови перспективи за растеж и подобряване на географското разпределение
на производствения сектор и особено на услугите.
Цифровата свързаност е фактор от ключово значение за диверсификацията на
икономическите дейности в селските райони. Тя ще улесни започването и развиването на
собствена стопанска дейност от страна на предприемачите и стартиращите предприятия, като
по този начин ще се създадат нови икономически възможности за селските райони. Развитието
на иновационни екосистеми ще позволи на селските общности да създават висококачествени
работни места в селските райони във всички сектори.
Биоикономиката е един от най-големите сектори в Съюза. Тя обхваща селското и горското
стопанство, рибарството, аквакултурите и производството на храни, фуражи, биоенергия и
продукти на биологична основа. Тя може да помогне на ЕС да ускори напредъка към кръгова
икономика с ниски въглеродни емисии и ще допринесе за модернизацията и укрепването на
неговия хранителен сектор, както и на индустриалната база на селските райони. Устойчивата
био- и кръгова икономика ще създаде нови по-разнообразни вериги за създаване на стойност
и по-екологични и по-рентабилни процеси, като същевременно опазва биологичното
разнообразие и околната среда. През 2017 г. биоикономиката е генерирала 614 милиарда евро
добавена стойност, а броят на заетите в нея лица е бил около 17,5 милиона души в ЕС70. В
селските райони биоикономиката може да стимулира иновативни стопански решения и може
да бъде подкрепена чрез инициативи като стартъп селища (Startup Villages) 71 и подкрепа за
МСП.
Развиващите се изисквания на потребителите за по-добро качество и по-устойчиви и поздравословни хранителни продукти, включително биологични продукти, могат да създадат
нови възможности за земеделските стопани и икономиката в селските райони. В съответствие
със Стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“ и плана за действие за развитието на
биологичното производство72 преходът към методи за биологично производство,
разработването на къси вериги на доставки, местното преработване и иновативните продукти
могат да допринесат за засилване на ролята на земеделските стопани и увеличаване на техните
доходи.
Сектори като туризма също се възползват от по-широкото предлагане на качествени
туристически дейности, включително дейности, извършвани в стопанството, производството на
местни качествени продукти, адекватното управление на ландшафта и взаимодействието
море-суша в крайбрежните селски райони. „Биообластите“ — географски области, в които
земеделските стопани, обществото, туристическите оператори, асоциациите и публичните
органи сключват споразумение за устойчиво управление на местните ресурси, основаващо се
на принципите и практиките на биологичното производство — е обещаваща концепция в това
отношение, по-специално в съчетание с мрежата „Натура 2000“. Поради това е важно да се
отчитат нуждите на малките и средните земеделски стопани, да се привлекат млади и нови
земеделски стопани, както и земеделски стопани — жени, и да се предотврати запустяването
на земята, както и да се улесни достъпът до земя. Това следва да включва и селскостопанските
работници, включително сезонните работници и такива с мигрантски произход.
70

Ronzon, T. и др., Developments of Economic Growth and Employment in Bioeconomy Sectors across the EU [Развитие
на икономическия растеж и заетостта в секторите на биоикономиката в целия ЕС], Sustainability 12, no.11:4507, 2020 г.
https://doi.org/10.3390/su12114507
71
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/suica/announcements/launch-global-eu-campaign-rural-50strategy_en
72
Съобщение относно план за действие за развитието на биологичното производство, (COM (2021) 141 final).
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Разработването и управлението на туристически оферти и пълноценното използване на
технологии и цифрови услуги също следва да бъде подкрепено.
Друг важен набор от възможности за селските райони е свързан с качеството на живот и
участието на местните общности в процеса на вземане на решения. Възможностите за активно
участие в обществения и социалния живот, включително художествени и културни дейности,
също могат да повлияят на привлекателността на селските райони.

Концепцията за интелигентни селища (smart villages73) 74 е подход за интегрирано
териториално развитие, определен като такъв в Регламент (ЕС) 2021/1060 за установяване на
общоприложимите разпоредби и насърчаван за прилагане в селските райони от
РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2021/2115 от 2 декември 2021 година за стратегически планове по ОСП, както
и от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1058 от 24 юни 2021 година относно Европейския фонд за
регионално развитие и относно Кохезионния фонд. КИС също така е в синхрон с Дългосрочна
визия за селските райони в ЕС до 2040.
Идеята за концепция или подход за „интелигентни селища“ се появява в публичното
пространство в ЕС през 2017 г. в документа на Европейската комисия "Действие на ЕС за
интелигентни села". В нея бяха определени няколко области на политиката и фондовете на ЕС,
които активно насърчават концепцията, включително планираните мерки, като възприемат
цялостен и интегративен подход към тези цели. Той определя интелигентните селища като
"онези (местните общности), които използват цифрови технологии и иновации в ежедневието
си, като по този начин подобряват качеството му, подобряват стандарта на обществените
услуги и осигуряват по-добро използване на ресурсите". След провеждането на онлайн
консултации (август 2018 г.) и по-нататъшни дискусии в работната група относно "интелигентни
екосоциални селища" през 2019 г. беше предложено и работно определение за интелигентни
селища. Участието на местната общност и използването на цифрови инструменти се
разглеждаха като основни елементи, като бяха посочени редица ключови характеристики:
Подчертано беше че не става въпрос за дублиране на съществуващи стратегии като тези
по подхода LEADER, а за допълването им, където и двете стратегии могат да съществуват
съвместно на една и съща територия като сътрудничеството, включващо партньорства и
подкрепа на местните органи е от ключово значение. Това включва сътрудничество и
партньорство между селищата в селските райони, както и между тях и близките градски райони.
Интелигентните селища търсят решения в конкретна местна територия, които могат да
генерират стойност и ползи за общността. Социалните и цифровите иновации са характерни за
интелигентните селища (включително широколентовия достъп, обучението и овластяването на
селските общности). Впоследствие и други определения бяха предложени като например
такива, които подчертават значението на доброто управление, участието на обществеността,
както и мерките за изграждане на човешки капитал, капацитет и общност.
В рамките на институциите на ЕС са реализирани редица инициативи на високо
политическо ниво и са приети официални документи, в които се подкрепя развитието и
прилагането на концепцията за „интелигентни селища“ и в търсене на възможности за смарт

73 smart villages – в институциите на ЕС не се използва един еднозначен превод като основният такъв е интелигентни селища, но също така се използва
интелигентни села (но селищата могат да бъдат и малки градове)
74 КИС - Концепцията за интелигентни селища
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развитие на селските райони на различни нива и в различни сфери.
През декември 2019 г., Европейският парламент като инициира стартирането на нов
проект The „Preparatory Action on Smart Rural Areas in the 21st Century“75, насочен към
промотиране на прилагането на интелигентни селища за развитие на малките селища в ЕС,
подкрепен от ГД "Земеделие и развитие на селските райони. Проектът е планиран да приключи
в края на 2022 г. и на основата на резултатите от проекта ще бъдат направени заключения
относно възможностите за интервенция на новата ОСП по отношение на интелигентни селища.
През 2021 год. стартира още един проект, подкрепен от ГД "Земеделие и развитие на
селските райони“, който е своеобразно продължение на предишният такъв - 2nd Preparatory
Action on Smart Rural Areas in the 21st Century76. Той има за цел да повлияе на национално ниво
на политиките за развитие на „интелигентни селища“ в началото на новия програмен период
когато се изготвят стратегическите планове на ОСП, както и да подпомогне държавите членки
и селските общности в тях за прилагането на ОСП и други политики и инициативи на ЕС, които
потенциално биха могли да подпомогнат развитието на „интелигентни селища“ в Европейски
съюз.
По долу са представени няколко основни документа, които са приети в подкрепа на
развитието и прилагането на концепцията за интелигентни селища от институции на ЕС.

Европейски парламент
Европейският парламент участва активно в подпомагане на развитието на концепцията за
интелигентните селища чрез пилотните проект за интелигентни селища, реализирани чрез ГД
"Земеделие и земеделие" на ЕК, няколко резолюции и ролята му за контрол чрез
парламентарни въпроси. В своята резолюция от 30 май 2018 г. относно бъдещето на храните и
земеделието Парламентът приветства ангажимента на ЕК за насърчаване на концепцията за
интелигентни селища, което би довело до решаване на проблеми в селските райони като
недостатъчен достъп до широколентов Интернет, намаляващите работни места и услуги в
селските райони. Тя призова Комисията да създаде мерки, с които интелигентните селища да
станат приоритет за следващата политика за развитие на селските райони. В последваща
резолюция от 3 октомври 2018 г. относно справянето със специфичните нужди на селските
райони, планинските и отдалечените райони, ЕП призова за създаването на пакт за
интелигентни селища, с оглед осигуряване на по-ефективен, интегриран и координиран подход
към политиките на ЕС с въздействие върху селските райони, включващ всички равнища на
управление в съответствие с принципа на субсидиарност. Впоследствие с създадена нова
смесена работна група за интелигентните селища за селските общности (RUMRA & Smart
Villages). Като се основава на дейността на групата за селските, планинските и отдалечените
райони в предишния парламент (RUMRA), новата група активно се ангажира с ЕК относно
пътната карта за дългосрочна визия за селските райони. ЕП разгледа и проблемите с липсата
на достъп до интернет в по-малките градове и села, което оказва въздействие върху развитието
на предприемачеството и туризма в селските райони. Като решение ЕК планира една от целите
на стратегията ѝ за цифров единен пазар да бъде постигането на гигабитова свързаност до 2025
г. за всички основни социално-икономически организации, като училища, обществени услуги и
цифрово свързани предприятия, както и чрез ЕЗФРСР насърчава да се подкрепи разгръщането
75 SMART Rural 21 project
76 SMART Rural 27 project
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на широколентовия достъп с оглед на поощряването на развитието на интелигентните селища
и интелигентното земеделие.
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 март 2022 г. относно ролята на
политиката на сближаване за насърчаване на иновативния и интелигентен преход и регионалната
свързаност на ИКТ (2021/2101(INI)), Комисия по регионално развитиеПолитика на сближаване:
насърчаване на иновативния и интелигентен преход и регионалната свързаност на ИКТ - основни
моменти в нея, свързани с интелигентни селища:
Европейският парламент:
o подчертава ролята, която новата политика на сближаване може да играе за постигането
на напредък в двойния цифров и екологичен преход; подчертава, че цифровите и
иновационните компоненти на новата политика на сближаване ще бъдат от ключово
значение за създаването на условия за устойчива и приобщаваща трансформация на
обществото към по-социална и по-конкурентоспособна икономика и за постигането на
целите на Европейския зелен пакт и на целите за 2030 г. на европейската програма „Път
към цифровото десетилетие“; подчертава факта, че успоредно с наличието на добра
цифрова инфраструктура на приемливи цени са необходими и мерки за развитие на
цифровите умения на всички групи потребители, което следва да се насърчава и чрез
гъвкавото и допълващо се използване на различни видове подкрепа и финансиране;
o подчертава значението на концепцията за интелигентни села за справяне с
предизвикателствата пред Съюза, свързани с цифровизацията и климата, и приветства
нейното интегриране в бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП), политиката на
сближаване и регионалната политика; настоява държавите членки да включат подхода
„интелигентни села“ в програмите си в областта на политиката на сближаване на
национално и регионално равнище;
o подчертава необходимостта от преодоляване на продължаващото неравенство в
областта на цифровите технологии между селските и градските райони и от използване
на потенциала на свързаността и цифровизацията в селските райони, чрез
разработването на хоризонтална стратегия; призовава държавите членки даизползват
ресурсите на политиката на сближаване, ОСП и инструмента Next Generation EU за
разгръщане и разработване на концепция за интелигентни села след 2020 г., която ще
допринесе за цифровизацията, укрепването на икономическия потенциал, иновациите
и социалното приобщаване в селските райони и овластяването на селските общности
чрез специално разработени проекти, насочени към подобряване на широколентовата
свързаност и инфраструктура; припомня обаче, че стратегиите за цифровизация следва
да бъдат адаптирани към контекста на селските райони и да се прилагат в
сътрудничество и с активното участие на самите селски общности и при прилагане на
цифровите технологии и роботиката в селското стопанство; подчертава, че целта за 2030
г. за преход към устойчиво селско стопанство можеда се постигне чрез насърчаването
на нови технологии, научни изследвания и иновации и чрез постоянен трансфер на
знания към селските райони;
o настоятелно призовава държавите членки да използват във възможно най-голяма
степен и възможно най-ефективно наличните за тях финансови ресурси чрез
европейските структурни и инвестиционни фондове и инструмента за възстановяване
Next Generation EU, за да предоставят на регионите целевата подкрепа, от която се
нуждаят, за да догонят и да преодолеят неравенството в областта на цифровите
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технологии, по-специално в селските райони и между поколенията; освен това
призовава държавите членки да подкрепят разгръщането на мрежи с много голям
капацитет чрез подходящи схеми за публично финансиране в райони, които не се
обслужват от пазара, и да предоставят междусекторни и всеобхватни решения, като
например интелигентни села и центрове за иновации в селските райони; подкрепя
усилията за насърчаване на цифровизацията чрез засилване на тематичната
концентрация в политиката на сближаване, като същевременно се насърчава
сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка или други банки за развитие;
обръща внимание на риска от увеличаване на различията, ако не се подпомагат по
подходящ начин най- уязвимите райони, които често имат по-слаб капацитет за
планиране и ефективноразходване на средствата, въпреки че имат най-големи нужди;
o отбелязва със загриженост, че увеличеното използване на цифрови решения и работата
от разстояние и основаната на ИКТ мобилна работа в резултат на пандемията от COVID19 задълбочиха вече съществуващите неравенства, причинени от неравенството в
областта на цифровите технологии сред групите отнаселението; подчертава обаче, че
цифровизацията има също така потенциала да бъде от полза за социално и
икономически уязвимите и маргинализираните групипри определени условия; обръща
внимание на факта, че лицата, които нямат достъп до цифрови технологии, са изправени
пред двойно изключване, тъй като може да срещнат затруднения по отношение на
достъпа до образование, до пазара на труда или до основни обществени услуги;
подчертава, че по-специално интелигентните села биха могли да служат като
инструмент за практическо решение за увеличаване на услугите, достъпни в селските
райони, и по този начинда се намалят съществуващите неравенства;
o отбелязва критичното неравенство в областта на цифровите умения между хората,
живеещи в селските райони, и тези, които живеят в градовете, както и между отделните
поколения; отбелязва освен това, че основаната на ИКТ мобилна работа преобладава
непропорционално сред базираните в градовете, добре образовани служители в
сектора на услугите, които притежават силни цифрови умения; отбелязва липсата на
възможности за придобиване на цифрови умения в селските райони; настоятелно
призовава държавите членки и Комисията да използват ЕСФ+ и ЕФРР, за да приемат
мерки за компенсиране на този дисбаланси за предоставяне на възможности за работа
в региони, изложени на риск от обезлюдяване; отбелязва, че интелигентните села биха
могли да служат като практическо решение, защото те включват цифрови инструменти
за обучение в цифровия подход „от долу нагоре“, който прилагат;

Европейски комитет на регионите
Европейският комитет на регионите и Европейският икономически и социален комитет
междувременно изразиха подкрепата си за концепцията за интелигентни селища чрез
организиране на събития, приемане на становища и публикуване на съобщения.
Европейският комитет на регионите прие становище относно съживяването на селските
райони чрез интелигентни села на 1 декември 2017 г. Той призова също така за финансиране
от ЕС на обучение за подобряване на цифровата грамотност и за целенасочена подкрепа за
съществуващите работодатели в селските райони (със земеделските стопани като приоритетна
група), както и за инициативи за стимулиране на предприемачеството в селските райони. Също
така бе отбелязана ролята, която имат цифровите хъбове, намаляващ цифровото разделение и
съживяващи центровете на селищата в селските райони, осигурявайки работни места и
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изпълнявайки ролята на центрове за електронни услуги, електронно обучение, електронно
управление и електронна търговия. Това беше последвано от дебат относно интелигентните
селища (януари 2019 г.) насочен към това как интелигентните селища биха могли да бъдат
насърчавани във всички структурни политики след 2020 г.
На 27 ноември 2020 г. Комисията за природни ресурси на КР беше съвместно домакин на
работна среща със смесената работна група RUMRA и Smart Villages77 на ЕП, с подкрепата на
международната асоциация на селските райони за развитие на околната среда и Европейската
асоциация на планинските райони – Euromontana78. В заключенията на срещата беше изтъкната
необходимостта "селското стопанство, сближаването, свързаността, зелената енергия,
мобилността, образователните услуги, цифровите платформи и здравните грижи да се
разглеждат като еднакво значими" при съживяването на селските райони на Европа.
Европейският комитет на регионите заяви подкрепата си за инициативата на ЕК за
интелигентни селища в становище, прието през октомври 2017 г. В допълнително становище,
прието през декември 2019 г., Европейският комитет на регионите изрази подкрепата си за
призива на ЕП за създаване на пакт за интелигентни селища, включващ всички равнища на
управление, в съответствие с принципа на субсидиарност.
Становище „Съживяване на селските райони чрез интелигентни селища“
Европейският комитет на регионите, 126-а пленарна сесия – 30 ноември и 1 декември
2017 г. - основни моменти в него, свързани с интелигентни селища:
o призовава за по-амбициозни действия и за разработване на целенасочена и
ориентирана към бъдещето политика за интелигентни села с оглед на периода след
2020 г., както и за включване на инициативата в европейската програма за селските
райони;
o заявява отново, че следва да се положат усилия за гарантиране на един и същ капацитет
на високоскоростната телекомуникационна мрежа в целия ЕС като необходимо условие
за конкурентоспособността и икономическия растеж на селските райони и в
съответствие с целите, определени в Програмата в областта на цифровите технологии
за Европа до 2020 г.; призовава да бъдат осигурени специални кредити за развитие на
широколентовия достъп в селските райони, които да не могат да се използват за други
мерки;
o отбелязва, че трябва да се помисли за изграждане на положителни взаимоотношения
между градското и селското население, а не селските райони да се възприемат
единствено като доставчици на услуги за градските райони;
o препоръчва да се обърне специално внимание на предизвикателствата, пред които са
изправени отдалечените селски райони, които освен с проблема с широколентовата
инфраструктура, трябва да се справят с тежки предизвикателства, свързани с
транспортните и енергийните връзки, и в резултат – с липсата на достъп до най-важните
обществени услуги. Счита, че понятието „rural proofing“ (проверка на въздействието
върху селските райони на отделни законодателни или политически решения) 79 следва

77 RUMRA и Smart Villages
78 Euromontana
79

Rural proofing: подход, чиято цел е да гарантира, че нуждите и интересите на хората, общностите и бизнеса в
селските райони са надлежно взети предвид при изготвянето и изпълнението на всички политики и програми. За централното
управление rural proofing означава оценка на възможните политически варианти, за да се гарантира вземането на найсправедливите решения за селските райони.
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да бъде част от инициативата за интелигентни селски райони с оглед на прилагането на
този подход към разработването на по-широки политически инициативи с последици за
селските райони;
отбелязва различните инициативи за „цифров център“, които понастоящем действат в
редица държави членки, благодарение на които високоскоростният интернет, макар и
да не е наличен във всяко домакинство в селските райони, все пак е достъпен в
специално предназначени за целта центрове80;
признава допълнителните предимства на тези центрове, които далеч не се ограничават
до преодоляване на цифровото разделение, а са полезни и по отношение на
облагородяването на обществените пространства с усилията на цялата общност
(т.нар. placemaking), съживяването на селските центрове, осигуряването на работни
места и възможности за обучение за жителите на селските райони;
отбелязва, че тези центрове могат да действат като потенциална база за въвеждането
на други електронни услуги, като електронно здравеопазване (напр. консултации
онлайн), правни услуги онлайн (напр. правни консултации), електронно управление
(напр. електронно гласуване, данъчни декларации, обезщетения) и електронна
търговия (напр. електронно банкиране, продажби и др.);
препоръчва настоятелно, в изпълнение на обещанието, поето с инициативата за
интелигентни селища, достъпът до интернет да бъде признат за услуга от обществен
интерес на равнището на ЕС и, ако е целесъобразно, на национално равнище, да бъдат
определени минимални поносими стандарти за широколентовия достъп, които освен
че ще гарантират надежден достъп до интернет, могат да предотвратят бъдещи
промени в предоставянето на услуги (включително изключването на телефонните линии
с медни кабели и въвеждането на следващото поколение след 4G), както и да се
предвиди услуга за спешна помощ, особено за изолираните в цифрово отношение
общини, какъвто вече е случаят в Швейцария и Финландия, където достъпът е
гарантиран до „последния километър“. Това би трябвало най-малкото да е
предварително условие, с което да е обвързано всяко финансиране, предназначено за
интелигентни села;
подчертава, че е важно технологиите, свързани с инициативите за интелигентни селища,
да се разработват чрез използване на отворени стандарти, което ще благоприятства
сътрудничеството между администрацията и бизнеса, както и повторното използване на
създадените решения, освен че ще улесни оперативната им съвместимост;
подчертава, че концепциите за интелигентни градове и интелигентни
селища/интелигентни селски райони не трябва да се противопоставят, а по-скоро да се
разглеждат като взаимодопълващи се, всяка подкрепяща и засилваща успеха на другата.
От стратегическа гледна точка трябва да се отбележи, че даден район не приключва с
административните си граници, а взаимодейства със съседните селски или градски
самостоятелни единици и планира своето развитие в хармония със средата. Трябва да
се помисли за изграждане на положителни взаимоотношения между градското и
селското население, а не селските райони да се възприемат единствено като доставчици
на услуги за градските райони. Във връзка с това подчертава, че цялата селищна система
ще бъде жизнеспособна само ако са жизнеспособни всички съставляващи я елементи –
от големите градове до малките села;
отбелязва обаче, че е важно да се отчитат различните характеристики на всеки модел.
Моделът „интелигентни градове“ може по-специално да разчита на множество
участници за насърчаването и провеждането на инициативи, докато това не така в
Например Ludgate Hub (Ирландия) и The Hive в Лийтрим (Ирландия).
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селските райони, където ресурсите, както по отношение на хората, така и на
административния капацитет, обикновено са по-ограничени. Тези различия следва да
бъдат взети предвид при разработването на всяка бъдеща политическа рамка и на
възможностите за финансиране;
счита, че при разработването на инициативата за интелигентни селища/райони
устойчивата транспортна свързаност и мрежи са също толкова важни, колкото и
подобряването на цифровата свързаност, като се имат предвид специфичните
трудности, пред които са изправени селските райони, като разпръснато население и поголеми разходи. Отбелязва, че в документа на Европейската комисия относно
интелигентните селища програмата „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ) се
посочва като една от възможностите за подкрепа от страна на ЕС за интелигентните села
и настоява за повече подробности относно начина, по който тези средства могат да се
използват за подкрепа на свързаността в селските райони, особено в най-отдалечените
селски региони;
припомня икономическите, социалните и екологичните предимства на местното
производство на енергия (електроенергия и топлоенергия), както и полезните
взаимодействия, които биха могли да бъдат изградени с развитието на селските
райони/регионите и ОСП (посредством втория стълб). Примерите включват ролята на
вятърната и слънчевата енергия, на биомасата и биогаза за производство на
електроенергия, ролята на биомасата (напр. дървесина) и/или биогаза за отоплението
на местно равнище. Подчертава колко е важно местните и регионалните власти да
получат правомощия за иницииране и управление на целеви екологични мерки и
правото да въведат териториални договори, които да се сключват съвместно с
доставчици от селските райони на произведено на място гориво/електроенергия 81;
признава допълнителните предимства на тези центрове, които далеч не се ограничават
до преодоляване на цифровото разделение, а са полезни и по отношение на
облагородяването на обществените пространства с усилията на цялата общност
(т.нар. placemaking), съживяването на селските центрове, осигуряването на работни
места и възможности за обучение за жителите на селските райони;
отбелязва, че тези центрове могат да действат като потенциална база за въвеждането
на други електронни услуги, като електронно здравеопазване (напр. консултации
онлайн), правни услуги онлайн (напр. правни консултации), електронно управление
(напр. електронно гласуване, данъчни декларации, обезщетения) и електронна
търговия (напр. електронно банкиране, продажби и др.);
препоръчва настоятелно, в изпълнение на обещанието, поето с инициативата за
интелигентни села, достъпът до интернет да бъде признат за услуга от обществен
интерес на равнището на ЕС и, ако е целесъобразно, на национално равнище, да бъдат
определени минимални поносими стандарти за широколентовия достъп, които освен
че ще гарантират надежден достъп до интернет, могат да предотвратят бъдещи
промени в предоставянето на услуги (включително изключването на телефонните линии
с медни кабели и въвеждането на следващото поколение след 4G), както и да се
предвиди услуга за спешна помощ, особено за изолираните в цифрово отношение
общини, какъвто вече е случаят в Швейцария и Финландия, където достъпът е
гарантиран до „последния километър“. Това би трябвало най-малкото да е
предварително условие, с което да е обвързано всяко финансиране, предназначено за
интелигентни села;

81

Становище на Европейския комитет на регионите – „Към устойчива продоволствена политика на ЕС, създаваща
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o подчертава, че е важно технологиите, свързани с инициативите за интелигентни села,
да се разработват чрез използване на отворени стандарти, което ще благоприятства
сътрудничеството между администрацията и бизнеса, както и повторното използване на
създадените решения, освен че ще улесни оперативната им съвместимост;
o подчертава, че концепциите за интелигентни градове и интелигентни
села/интелигентни селски райони не трябва да се противопоставят, а по-скоро да се
разглеждат като взаимодопълващи се, всяка подкрепяща и засилваща успеха на другата.
От стратегическа гледна точка трябва да се отбележи, че даден район не приключва с
административните си граници, а взаимодейства със съседните селски или градски
самостоятелни единици и планира своето развитие в хармония със средата. Трябва да
се помисли за изграждане на положителни взаимоотношения между градското и
селското население, а не селските райони да се възприемат единствено като доставчици
на услуги за градските райони. Във връзка с това подчертава, че цялата селищна система
ще бъде жизнеспособна само ако са жизнеспособни всички съставляващи я елементи –
от големите градове до малките села;
o отбелязва обаче, че е важно да се отчитат различните характеристики на всеки модел.
Моделът „интелигентни градове“ може по-специално да разчита на множество
участници за насърчаването и провеждането на инициативи, докато това не така в
селските райони, където ресурсите, както по отношение на хората, така и на
административния капацитет, обикновено са по-ограничени. Тези различия следва да
бъдат взети предвид при разработването на всяка бъдеща политическа рамка и на
възможностите за финансиране;
o счита, че при разработването на инициативата за интелигентни села/райони
устойчивата транспортна свързаност и мрежи са също толкова важни, колкото и
подобряването на цифровата свързаност, като се имат предвид специфичните
трудности, пред които са изправени селските райони, като разпръснато население и поголеми разходи. Отбелязва, че в документа на Европейската комисия относно
интелигентните села програмата „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ) се посочва
като една от възможностите за подкрепа от страна на ЕС за интелигентните села и
настоява за повече подробности относно начина, по който тези средства могат да се
използват за подкрепа на свързаността в селските райони, особено в най-отдалечените
селски региони;
o припомня икономическите, социалните и екологичните предимства на местното
производство на енергия (електроенергия и топлоенергия), както и полезните
взаимодействия, които биха могли да бъдат изградени с развитието на селските
райони/регионите и ОСП (посредством втория стълб). Примерите включват ролята на
вятърната и слънчевата енергия, на биомасата и биогаза за производство на
електроенергия, ролята на биомасата (напр. дървесина) и/или биогаза за отоплението
на местно равнище. Подчертава колко е важно местните и регионалните власти да
получат правомощия за иницииране и управление на целеви екологични мерки и
правото да въведат териториални договори, които да се сключват съвместно с
доставчици от селските райони на произведено на място гориво/електроенергия82;
o счита, че по-ефективното популяризиране на възможностите, предлагани на равнището
на ЕС, би могло да бъде улеснено от учредяването на годишна награда, връчвана от
Европейската комисия, като израз на признание за постиженията на най-успешните
интелигентни села/райони в ЕС. Съществуващите мрежи, като мрежата „Enterprise
82
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Europe“ (EEN), и техните местни партньори, отговорни за изпълнението в държавите
членки, биха могли също да бъдат използвани за предоставяне на актуализирана
информация по редица важни за предприемачите в селата и селските райони въпроси;
o препоръчва да бъдат одобрявани заявления за финансиране, които насърчават
създаването и участието в мрежи, клъстери и сътрудничество, каквито обикновено са
необходими за развитието на мащаба и ученето в интелигентните селски райони.
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ЕК представи дългосрочна визия за селските райони на ЕС, в която са очертани
предизвикателствата и опасенията, пред които те са изправени, и успоредно с това са изведени
на преден план някои от основните възможности, които се разкриват пред тези региони.
Селските райони на ЕС са важна част от европейския начин на живот. В тях живеят 137
милиона души, което съставлява почти 30 % от населението и над 80 % от територията му, като
се вземат предвид всички териториални общини с малобройно население или с ниска
демографска гъстота83. Те са широко признати и ценени по отношение на производството на
храни, управлението на природните ресурси, опазването на природния ландшафт, както и на
осигуряване на възможности за отдиха и туризма. Много от традициите, фестивалите и голяма
част от европейската култура са неразривно свързани със селските райони на Европа..
Социалните и икономическите промени през последните десетилетия, включително
глобализацията и урбанизацията, променят ролята и характера на селските райони, които също
така са засегнати от намаляване и застаряване на населението84. Много европейци са
обезпокоени от влошеното състояние на инфраструктурата и предоставянето на услуги в
селските райони, включително достъп до здравно обслужване, социални услуги и образование,
както и до пощенски и банкови услуги. Други изразяват загриженост относно свиването на
възможностите за заетост и възможния спад на доходите в селските райони или ограничената
транспортна и цифрова свързаност.
Все повече се разпространява разбирането, че ролята и значението на селските райони
се подценяват и не се зачитат в достатъчна степен.
Дългосрочната визия за селските райони на ЕС има за цел преодоляването на тези
предизвикателства и опасения, като се използват нововъзникващите възможности от
екологичния и цифровия преход на ЕС и поуките, извлечени от пандемията от COVID-19, и като
се набележат с помощта на новосъздадения Демографски атлас способи за подобряване на
качеството на живот в селските райони, постигане на балансирано териториално развитие и
стимулиране на икономическия растеж в селските райони. Дългосрочната визия за селските
райони на ЕС, както и инструментите на политиката за нейното постигане, насърчават и
спомагат за изпълнението на Програмата до 2030 г. и на нейните цели за устойчиво развитие.
Селските райони в Европа са много разнообразни. Разликите в природните и климатични
условия, географските особености, историческото и културното развитие, демографските и
социалните промени, националните и регионалните особености и икономическия просперитет
означават, че няма два еднакви селски района. Това разнообразие изисква целенасочени
отговори и решения на местно ниво, съответстващи на специфичните нужди и възможности на
всяка територия. Това също така означава, че в стратегиите за териториално развитие селските
райони следва да се разглеждат според техните индивидуални характеристики и във връзка с
тяхната среда. В това отношение действията трябва да се съсредоточат по-специално върху
отдалечените и по-слабо развитите селски региони.
Промените в обществото, включително последните, причинени от COVID-19, следва да се
превърнат във възможности за селските райони. Ние трябва да избегнем асиметричното
възстановяване и да гарантираме, че всички територии на ЕС разполагат с необходимите

83

Според моделирането на ниво LAU (местна административна единица) за 2018 г. на демографските данни на
Евростат от Съвместния изследователски център (JRC). Демографски атлас: https://migration-demographytools.jrc.ec.europa.eu/atlas-demography/
84
Вж. доклада на Комисията относно въздействието на демографските промени (COM(2020) 241 final) и Зелената книга
относно застаряването на населението (COM(2021) 50 final).
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средства да се възстановят по еднакъв начин от пандемията.
В съответствие с твърдия си ангажимент за демокрация и равенство и като отчита
въздействието на демографските промени, Европейската комисия се ангажира нито един човек
или място да не бъдат пренебрегнати и да приближи ЕС по-близо до своите граждани.
Дългосрочната визия за селските райони на ЕС има амбицията да създаде нов импулс за
селските райони чрез промяна на начина, по който те се възприемат, и разкриване на нови
възможности с по-голямо участие на селските общности, които са неразделна част от
изграждането на бъдещето на Европа. Селските общности също така имат ключова роля за
прилагането на 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права85, като допринасят
за силна социална Европа, която е справедлива, приобщаваща и пълна с възможности.
Както се подчертава в наскоро приетата нова Териториална програма на ЕС86,
необходимо е балансирано териториално развитие, дълбоко свързано с подходи, адаптирани
към местните условия, и с участието на всички равнища на управление, за да се оползотвори
максимално потенциалът на селските райони.
ЕК се ангажира да намали неравенствата на регионално равнище и да помогне на
селските райони да наваксат изоставането. Този ангажимент е залегнал в член 174 от ДФЕС, в
който се посочва, че следва да се обърне специално внимание на селските райони, на
районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати
от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като найсеверните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните
и планинските региони. В член 349 от ДФЕС се признава специфичният статут на найотдалечените региони и техните селски райони.
Населението в селските райони на ЕС в средностатистически план е по-възрастно,
отколкото в градските райони, и бавно ще започне да се стопява през следващото десетилетие.
В съчетание с липсата на свързаност, недостатъчно развитата инфраструктура, липсата на
разнообразни възможности за заетост и ограничения достъп до услуги, това прави селските
райони по-малко привлекателни за живеене и работа в тях. В същото време селските райони
са и активни участници в екологичния и цифровия преход. С постигането на амбициозните цели
на ЕС в областта на цифровите технологии за 2030 г. могат да се предоставят повече
възможности за устойчиво развитие на селските райони и в други сектори, освен в селското
стопанство, фермерството и горското стопанство, като по този начин се разкриват нови
перспективи за растеж пред производствения сектор и особено пред сектора на услугите и се
допринася за подобряване на географското разпределение на услугите и на различните
отрасли на промишлеността.
В този контекст дългосрочна визия за селските райони на ЕС има за цел преодоляването
на тези предизвикателства и опасения, като се използват новоразкриващите се възможности в
резултат на екологичния и цифровия преход в ЕС, и се набележат пътищата за подобряване на
качеството на живот в селските райони, постигане на балансирано териториално развитие и
стимулиране на икономическия растеж в селските райони.
Въз основа на широки консултации с гражданите и други участници от селските райони с
тази визия се предлагат също така и Пакт за селските райони и План за действие за селските
райони, които имат за цел да направят селски райони по-силни, свързани, устойчиви и
85

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillarsocial-rights_bg
86https://www.territorialagenda.eu/files/agenda_theme/agenda_data/Territorial%20Agenda%20documents/TerritorialAgenda2030_2
01201.pdf
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проспериращи.
Тези документи подчертават че да се отговори ефективно на предизвикателствата,
породени от глобализацията, урбанизацията и застаряването на населението, и за да се
извлекат съответни ползи от екологичния и цифровия преход, са необходими съобразени с
местните условия политики и мерки, които отчитат многообразието на териториите на ЕС,
техните специфични потребности и относително силни страни.
Пакт за селските райони пък ще мобилизира усилията на участници на равнището на ЕС,
както и на национално, регионално и местно равнище, с цел да се окаже подкрепа за общите
цели на визията, да се насърчи икономическото, социалното и териториалното сближаване и
да се отговори на общите стремежи на селските общности. Комисията ще улесни тази рамка
чрез съществуващите мрежи и ще насърчава обмена на идеи и на най-добри практики на
всички равнища.
Планът за действие на ЕС за селските райони пък е насочен към насърчаване на
устойчивото, кохерентно и интегрирано развитие на селските райони. Няколко политики на ЕС
вече предоставят подкрепа за селските райони и допринасят за тяхното балансирано,
справедливо, екологосъобразно и иновативно развитие. Сред тях на общата селскостопанска
политика (ОСП) и политиката на сближаване ще бъде отредена първостепенна роля в
подкрепата и изпълнението на настоящия план за действие. Ще бъдат добавени и някои други
области на политиката на ЕС, които заедно ще превърнат тази визия в реалност.
Във визията и плана за действие са набелязани четири области на действие, подкрепени
от водещи инициативи, в следните направления:
o По-силни: съсредоточаване върху овластяването на селските общности, подобряването
на достъпа до услуги и улесняването на социалните иновации;
o Свързани: подобряване на свързаността както в транспортен план, така и от гледна
точка на цифровия достъп;
o Устойчиви: опазване на природните ресурси и екологизиране на селскостопанските
дейности с цел противодействие на изменението на климата, като същевременно се
гарантира социалната устойчивост чрез предлагане на достъп до курсове за обучение и
разнообразни възможности за качествени работни места;
o Проспериращи: разнообразяване на икономическите дейности и подобряване на
добавената стойност от селскостопанските и агрохранителните дейности и аграрния
туризъм.
ЕК ще подкрепя и осъществява мониторинг на изпълнението на Плана за действие на ЕС
за селските райони и редовно ще го актуализира, за да се гарантира, че той продължава да
бъде пригоден за техните нужди. Тя ще продължи също така да поддържа връзка с държавите
членки и участниците от селските райони с цел водене на диалог по въпросите на селските
райони. Освен това ще бъде въведена „проверка на въздействието върху селските райони“, при
която политиките на ЕС се подлагат на преглед през призмата на селските райони. Целта е подобре да се идентифицират и вземат предвид потенциалното въздействие и възможните
последствия от политическа инициатива на Комисията по отношение на работните места,
растежа и устойчивото развитие в селските райони.
И на последно място, в рамките на Комисията ще бъде създадена обсерватория за
селските райони с цел допълнително подобряване на събирането и анализа на данни за
селските райони. Тя ще предоставя фактологични данни, които да служат за основа при
изготвянето на политиките във връзка с развитието на селските райони, и ще подпомага
изпълнението на Плана за действие за селските райони.
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Предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени селските райони, някои
от които вероятно ще продължат и в бъдеще, са в основата на предприетите действия за
определяне на визията. Гражданите и организациите от селските райони 87 бяха силно
ангажирани с разработването на тази визия, отразяваща мястото, което селските райони искат
да заемат през 2040 г. Освен това беше извършено специално88 прогнозиране. В него бяха
разгледани водещите тенденции89, движещи трансформациите до 2040 г., и бяха определени
основните ключови фактори за промяната — така наречените „движещи фактори“, които се
очаква да оформят бъдещия облик на селските райони (вж. графика 1). Демографията и
управлението бяха посочени като най-въздействащите и несигурни движещи фактори, като те
бяха осите, около които бяха разработени четири сценария. Всеки от тях илюстрира
възможното бъдеще за селските райони през 2040 г. в зависимост от това дали те ще привлекат
или не нови жители, както и от качеството на многостепенното управление. В сценариите също
така се разглеждат взаимозависимостите между селските и градските райони90.
Съгласно идентифицираните движещи фактори, сценариите и многобройните
консултации бяха изведени четири допълнителни области на действие, въплъщаващи
дългосрочната визия от, чрез и за по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски
райони до 2040 г.
Графика 16: Основни движещи фактори за оформяне на облика на бъдещето на селските райони до
2040 г. и четирите допълнителни области за действие
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райони.
• Социална
•

устойчивост
87

Въз основа на основани на участието подходи на Тематичната група на Европейската мрежа за развитие на селските
райони (ENRD), вж. портала на ENRD и работен документ на службите на Комисията (SWD(2021) 166 final), придружаващ
настоящото съобщение.
88
Прогнозирането е процесът на проучване, предвиждане и оформяне на облика на бъдещето, който допринася за
изграждането и използването на колективна интелигентност по структуриран и систематичен начин с цел предвиждане на
промените и по-добра подготовка за промяна.
89
Водещите тенденции се определят като дългосрочни движещи сили, които се наблюдават сега и най-вероятно ще
имат въздействие в световен мащаб. Повече информация е на разположение на уебсайта на Центъра за проучване на
водещите тенденции (Megatrends Hub) на Европейската комисия.
90
Повече разяснения са на разположение в раздел „Прогнозиране“ на SWD(2021) 166 final.
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По-силни селски райони
Селските райони трябва да бъдат дом на овластени и жизнеспособни местни общности.
Предоставянето на възможност както на жените, така и на мъжете да участват активно в
политиките и процесите на вземане на решения, с участието на широк кръг заинтересовани
страни и мрежи, както и на всички равнища на управление, е от ключово значение за
разработването на съобразени с конкретните условия, ориентирани към местните условия и
интегрирани политически решения и инвестиции.
Следва да се разработят иновативни решения за предоставянето на услуги, като се
използват максимално възможностите, предлагани от цифровите инструменти, и се насърчават
в голяма степен социалните иновации.
Свързани селски райони
По-нататъшното развитие на селските райони зависи от това дали те са добре свързани
помежду си и с крайградските и градските райони. Това ги прави по-лесни за достъп, като
същевременно подобрява достъпа до по-широк набор от услуги за местните общности.
Поддържането или подобряването на услугите и връзките на обществения транспорт,
както и задълбочаването на цифровите инфраструктури, са от съществено значение за
осигуряването на по-добре свързани селски райони в ЕС.
Опазването на природните ресурси, възстановяването на ландшафтите, включително
културните, екологизирането на селскостопанските дейности и съкращаването на веригите на
доставки ще направят селските райони по- устойчиви на изменението на климата, природните
бедствия и икономическите кризи.
Като доставчици на услуги, които защитават екосистемите и решенията за въглеродна
неутралност, селските райони играят ключова роля в устойчивата био- и кръгова икономика.
Проспериращи селски райони
Селските райони могат да станат по-проспериращи чрез диверсифициране на
икономическите дейности в нови сектори с положително въздействие върху заетостта и
подобряване на добавената стойност на селското стопанство и хранително-вкусовата
промишленост.
Диверсификацията на икономическите дейности следва да се основава на устойчиви
местни икономически стратегии, включително мерки, които правят тяхната среда
привлекателна за бизнеса и разширяват цифровата грамотност. Това ще допринесе за
запазването на справедлив дял от стойността, генерирана от селското стопанство в селските
райони.
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Пакт за селските райони
Пактът за селските райони се разработва с всички заинтересовани страни, които
подкрепят споделените цели. Ключовите партньори са Комитетът на регионите, мрежите в
рамките на Общата селскостопанска политика и политиката на сближаване и Европейският
парламент в селските райони. Извън тях Комисията има за цел да се ангажира с всички
европейски институции, национални и местни органи, организации на заинтересованите
страни и граждани от държави членки, да проектира и да се придържа към пакта.

План за действие на ЕС за селските райони
Насочен към насърчаване на териториалното сближаване и създаване на нови
възможности за привличане на иновативни предприятия, ще осигури достъп до качествени
работни места, ще насърчи нови и подобрени умения, ще осигури по-добра инфраструктура и
услуги и ще използва ролята на устойчивото селско стопанство и диверсифицираните
икономически дейности.
Свързан е с водещи инициативи. Всяка от тях ще обедини различни области на политиката
на ЕС, за да изпълни визията и нейните общи цели.
Създаване на иновативна екосистема
Селските райони ще получат предимства от подкрепа за овластяване на общностите и
достъп до услуги за улесняване на социалните иновации.
Водещи инициативи
Този подход, ръководен от общностите, включва всички направления на населението в
селските райони:
o ще бъде създадена платформа за съживяване на селските райони като „обслужване на
едно гише“ за селските общности, титулярите на проекти в селските райони и местните
органи за сътрудничество;
o научните изследвания и иновациите за селските общности ще допринесат чрез
развитието на екосистема, обединяваща публични и частни участници, за да могат
селските общности да се развиват и да бъдат привлекателно място за иноваторите да
работят и живеят в тях.
Насърчаване на устойчивите транспортни връзки и цифровизацията
За да се подобрят съществуващите транспортни връзки, следва да се оптимизират
устойчивите мултимодални транспортни решения и връзки, като се използва цифровизацията.

Водещи инициативи - ще бъде създадена инфраструктура за преразглеждане на мобилността
в селските райони, за да се преодолеят настоящите предизвикателства:
•

ще бъдат разработени практики за устойчива мултимодална мобилност за селските райони, за
да се подпомогнат селските общини при определянето на най-добрите практики и тяхното
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възпроизвеждане на тяхна територия;
•

проблемите на цифровата свързаност между селските и градските райони, ще се решават чрез
преодоляване на различията насърчаване на цифровите иновации и използването на нови
технологии, повишаване на новите компетентности, необходими за цифровата трансформация,
и измерване на напредъка към преодоляване на цифровото разделение.
Повишаване на екологичната, климатичната и социалната устойчивост
Екологичният и цифровият преход следва да бъдат справедливи и да отчитат нуждите на
всички членове на селските общности, включително тези от групи в неравностойно положение,
за да се засили социалната устойчивост на селските райони и да се подобри благосъстоянието
на хората.
Водещи инициативи - в полза на селските райони следва да могат да съществуват съвместно
различни дейности:
o селските общини ще бъдат подпомагани в енергийния преход и борбата с изменението
на климата чрез разпространение на най-добри практики и предоставяне на насоки за
достъп до финансиране от ЕС с цел консолидиране на екологичния преход;
o изграждането на въглеродни поглъщатели чрез инвестиране във възстановяването на
влажните зони и торфищата ще предложи голям потенциал по отношение на ползите за
климата;
o мисията на ЕС в областта на здравето на почвите и храните ще допринесе за справяне с
предизвикателствата, свързани с почвите в селските райони, както и в градската среда,
като изгради връзки между селските и градските практики;
o подобряване на наличността, достъпността и финансовата достъпност на качествени
услуги за образование и грижи за деца и други зависими лица в селските райони
Подкрепа за икономическата диверсификация
Развитието на къси вериги на доставки, насърчаването на селския туризъм и
използването на схеми за етикетиране, отчитащи качеството и разнообразието на местните и
традиционните хранителни продукти, ще имат положително въздействие върху местните
икономики.
Водеща инициатива - следва да се запази важната икономическа роля на селското стопанство:
o предприемачеството и социалната икономика в селските райони ще бъдат насърчавани
да се справят с предизвикателствата и да се възползват максимално от възможностите
чрез иновации на социалните предприятия, обединяване на бизнес ресурси в селските
райони и предоставяне на подкрепа на заинтересованите страни от социалната
икономика в областта на иновациите, създаването на качествени работни места и
социалното приобщаване.
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В няколко от приетите регламенти на ЕС се дефинират конкретни възможности за
прилагане на концепцията за интелигентните селища.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година
за установяване на общоприложимите разпоредби91

За да се укрепи подходът за интегрирано териториално развитие, инвестициите под
формата на териториални инструменти като интегрираните териториални инвестиции,
воденото от общностите местно развитие, наречено LEADER, съгласно Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), или други териториални инструменти, които
предоставят подкрепа за инициативи, разработени от държавите членки, следва да се
основават на стратегиите за териториално и местно развитие. Същото следва да се прилага и
за свързани инициативи като „Интелигентни селища“. За целите на интегрираните
териториални инвестиции и на териториалните инструменти, разработени от държавите
членки, следва да бъдат установени минимални изисквания за съдържанието на
териториалните стратегии. Отговорност за разработването и одобряването на тези
териториални стратегии следва да носят съответните органи или субекти. За да се осигури
участието им в изпълнението на териториалните стратегии, посочените органи или субекти
следва да отговарят за подбора на операциите, които ще получават подкрепа, или да участват
в този подбор. При насърчаването на инициативи за устойчив туризъм териториалните
стратегии следва да осигуряват подходящ баланс между нуждите както на местните жители,
така и на туристите, например свързването на велосипедните и железопътните мрежи.
ГЛАВА II: Териториално развитие
Член 28: Интегрирано териториално развитие
Когато държава членка предоставя подкрепа за интегрираното териториално развитие,
това се прави чрез стратегии за териториално или местно развитие в някоя от следните форми:
интегрирано териториално развитие (чл. 28)
интегрирани териториални инвестиции (чл. 30)
водено от общностите местно развитие (ВОМР/ЛИДЕР) (чл. 31)
друг териториален инструмент за подкрепа („Интелигентни селища“)
Подкрепа от фондовете за воденото от общностите местно развитие (чл. 34)

ПОДКРЕПА ЧРЕЗ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ за ОСП

91

Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на
общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс,
Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на
финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за
финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика
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През декември 2020 г. Комисията публикува своите препоръки за всяка държава членка
относно посоката, която техните планове трябва да предприемат за постигане на целите на ОСП
и целите на Европейската зелена сделка.
Регламенти:
o Регламент (ЕС) 2021/2115 за установяване на правила за подпомагане за националните
стратегически планове по ОСП и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) №
1307/2013
o Регламент (ЕС) 2021/2116 относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП
и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013
o Регламент (ЕС) 2021/2117 за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 относно
общата организация на селскостопанските пазари, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите
за качество на селскостопанските продукти, (ЕС) № 251/2014 относно географските
указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне
на мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на ЕС
Интелигентните селища могат да се подпомагат92:
...
o (32) Тъй като много селски райони в Съюза са засегнати от структурни проблеми, като
липса на привлекателни възможности за заетост, недостиг на умения, недостатъчни
инвестиции в широколентови мрежи и свързаност, цифрови и други инфраструктури и
основни услуги, както и отлив на млади хора, от основно значение е да се укрепи
социално-икономическата структура на тези райони в съответствие с Декларацията от
Корк 2.0 „По-добър живот в селските райони“, по-специално посредством създаване на
работни места и приемственост между поколенията, чрез насочване на програмата на
Комисията за работни места и растеж към селските райони, чрез насърчаване на
социалното приобщаване, подпомагането за младите хора, приемствеността между
поколенията и развитието на „интелигентни селища“ в селските райони на Европейския
съюз, както и чрез принос за смекчаване на обезлюдяването.
o (78) При предоставянето на подкрепа за инвестиции държавите членки следва да
отделят специално внимание на междусекторната цел за модернизиране на селското
стопанство и селските райони чрез стимулиране и споделяне на знания, иновации и
цифровизация в селското стопанство и селските райони и насърчаване на по-широкото
им използване. Подкрепата за инвестиции в инсталирането на цифрови технологии в
селското и горското стопанство и селските райони, като например инвестиции в
прецизно земеделие, интелигентни селища, предприятия в селските райони, както и
инфраструктура за информационни и комуникационни технологии, следва да бъде
включена в описанието в стратегическите планове по ОСП на приноса на тези планове
към междусекторната цел.
o (83) Подпомагането следва да позволи установяването и осъществяването на
сътрудничество между поне две предприятия с оглед на постигането на целите на ОСП.
Подпомагането следва да може да включва всички аспекти на това сътрудничество,
например създаването на схеми за качество и дейности за информиране и
популяризиране на схемите за качество; съвместни действия в областта на околната
среда и климата; насърчаване на късите вериги на доставки и местните пазари; пилотни

92 РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2021/2115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2
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проекти; проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ, проекти за местно развитие,
интелигентни селища, клубове на купувачи и субекти, притежаващи селскостопански
машини; земеделски партньорства; планове за управление на горите; мрежи и
клъстери; социално селско стопанство; подпомагано от общността селско стопанство;
действия в обхвата на програма LEADER; и създаване на групи на производителите и
организации на производителите, както и други форми на сътрудничество, считани за
необходими за постигане на специфичните цели на ОСП.
o (84) Важно е да се подкрепи подготовката на определен вид сътрудничество, поспециално за оперативните групи на ЕПИ, групите в рамките на LEADER и стратегиите за
„Интелигентни селища“.
Интелигентните селища могат да се подпомагат 93 в рамките на:
Специфични цели на ЕС - Насърчаване на заетостта, растежа, равенството между
половете, включително участието на жените в селскостопанската дейност, социалното
приобщаване и местното развитие в селските райони, включително кръговата биоикономика и
устойчивото горско стопанство
Показатели за резултатите
R.40

Интелигентен преход на икономиката в селските райони: брой на
подпомаганите стратегии за „интелигентни селища“

R.41PR
Свързване на селските райони в Европа: дял на населението в селските
райони, ползващо подобрен достъп до услуги и инфраструктура чрез подпомагане
по ОСП
ГЛАВА IV: ВИДОВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, Раздел
1, Видове интервенции
Член 69
Видове интервенции в областта на развитието на селските райони
Видовете интервенции по настоящата глава се изразяват в плащания или подпомагане по
отношение на:
a)
поети задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в
областта на управлението;
б)

природни или други специфични за района ограничения;

в)
специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои задължителни
изисквания;
г)

инвестиции, включително инвестиции в напоителни системи;

д)
установяване на млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и стартиране на
стопанска дейност в селските райони;
е)

инструменти за управление на риска;

93 Регламент (ЕС) 2021/2116 относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013
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ж)

сътрудничество;

з)

обмен на знания и информация.
Инвестиции (чл.73)
o инвестиции в широколентова инфраструктура
o инвестиции в основни услуги в селските райони
o инвестиции в непроизводствени дейности, подпомагани посредством стратегии за
водено от общностите местно развитие, определени в член 32 от Регламент
(ЕС) 2021/1060, и проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска
производителност и устойчивост, посочени в член 127, параграф 3 от настоящия
регламент

Млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и стартиране на стопанска
дейност (чл.75)
o б)
стартирането на стопанска дейност в селските райони, свързана със селското или
горското стопанство, включително установяването на нови земеделски стопани, или
диверсификацията на доходите на земеделските домакинства с неселскостопански
дейности;
o в)
стартиране на стопанска дейност за неселскостопански дейности в селските
райони, свързана със стратегиите за водено от общностите местно развитие,
предвидени в член 32 от Регламент (ЕС) 2021/1060.
Сътрудничество (чл. 77)
o подготвяне и изпълнение на проектите на оперативните групи в рамките на ЕПИ,
посочени в член 127, параграф 3;
o подготвяне и изпълнение на LEADER;
o популяризиране и подкрепа на схеми за качество, признати от Съюза или от държавите
членки, както и тяхното използване от земеделските стопани;
o подпомагане на групи от производители, организации на производители или
междубраншови организации;
o изготвяне и прилагане на стратегии за „интелигентни селища“, определени от
държавите членки;
o подкрепа за други форми на сътрудничество.
Обмен на знания и разпространение на информация (чл. 78)
o насърчаване на иновациите, обучението и консултациите, както и другите форми на
обмен на знания и разпространение на информация
НСМ (чл. 126)
o насърчаване на иновациите в селското стопанство и развитието на селските райони и
подкрепа за партньорското обучение и включването на всички заинтересовани страни в
процеса на обмен и изграждане на знания и тяхното взаимодействие;
o създаване на платформи, организиране на форуми и прояви, за да се улеснят обменът
на опит между заинтересованите страни и партньорското обучение, включително,
когато е приложимо, обмен с мрежи в трети държави;
o събиране на информация и улесняване на разпространението ѝ, както и работа в мрежи
от финансирани структури и проекти, като например местните групи за действие,
посочени в член 33 от Регламент (ЕС) 2021/1060, оперативните групи по ЕПИ, както е
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посочено в член 127, параграф 3 от настоящия регламент, и еквивалентни структури и
проекти
o подпомагане за проекти за сътрудничество между оперативните групи в рамките на
ЕПИ, посочени в член 127, параграф 3 от настоящия регламент, местните групи за
действие, посочени в член 33 от Регламент (ЕС) 2021/1060, или подобни структури за
местно развитие, включително за транснационално сътрудничество;
Член 77
Сътрудничество
1. Държавите членки могат да предоставят подпомагане за сътрудничество при
условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително в стратегическите
им планове по ОСП за:
a)
подготвяне и изпълнение на проектите на оперативните групи в рамките на ЕПИ,
посочени в член 127, параграф 3;
б)

подготвяне и изпълнение на LEADER;

в)
популяризиране и подкрепа на схеми за качество, признати от Съюза или от
държавите членки, както и тяхното използване от земеделските стопани;
г)
подпомагане на групи от производители, организации на производители или
междубраншови организации;
д)
изготвяне и прилагане на стратегии за „интелигентни селища“, определени от
държавите членки;
е)

подкрепа за други форми на сътрудничество.
Таблица 4:Показатели за резултати

Специфични цели
на ЕС
Насърчаване на
заетостта,
растежа,
равенството
между
половете, включително
участието на жените в
селскостопанската
дейност,
социалното
приобщаване и местното
развитие в селските
райони,
включително
кръговата биоикономика
и устойчивото горско
стопанство;
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Показатели за въздействието

I.24

I.25

Допринасяне за
създаване на работни
места в селските
райони: Промяна в
равнището на заетост
в селските райони,
включително разбивка
по полове
Допринасяне за
растежа в селските
райони: изменение на
брутния
вътрешен
продукт (БВП) на
глава от населението
в селските райони

Показатели за резултатите

R.37

Растеж и заетост в
селските райони: нови
работни
места,
подпомагани в рамките
на проекти по ОСП

R.38

Обхват
на
LEADER:
дял
от
населението в селските
райони, обхванат от
стратегиите за местно
развитие

R.39

Развитие
на
икономиката в селските
райони:
брой
на
предприятията в селски
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I.26

По-справедлива
ОСП: разпределение
на подпомагането по
ОСП

I.27

Насърчаване на
приобщаването
в
селските
райони:
промяна в индекса на
бедността в селските
райони

райони,
включително
предприятията,
занимаващи
се
с
биоикономика, развити с
подпомагане от ОСП
R.40

Интелигентен
преход на икономиката в
селските райони: брой
на
подпомаганите
стратегии
за
„интелигентни селища“

R.41PR

R.42
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Свързване
на
селските
райони в Европа:
дял
на
населението в
селските райони,
ползващо
подобрен достъп
до услуги и
инфраструктура
чрез
подпомагане по
ОСП

Насърчаване на
социалното
приобщаване:
брой
лица, обхванати от
подпомагани проекти за
социално приобщаване
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ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ на ЕС 2021-2027 Г.

Регламенти:
o Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година
за установяване на общоприложимите разпоредби
o РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1058 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021
година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд
o РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2021
година за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за
изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004
o Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 март 2022 г. относно ролята
на политиката на сближаване за насърчаване на иновативния и интелигентен преход и
регионалната свързаност на ИКТ (2021/2101(INI))
Бъдещи цели на политиката
o по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и
интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност с ИКТ;
o по-екологосъобразен преход с ниски въглеродни емисии към нетна нулева въглеродна
икономика и устойчива Европа чрез насърчаване на чисто и справедливо енергийно
трасиране, екологосъобразни и сини инвестиции, кръговата икономика, смекчаване на
изменението на климата и адаптиране и предотвратяване и управление на риска, както
и устойчива градска мобилност;
o по-свързана Европа чрез засилване на мобилността;
o по-социална и приобщаваща Европа, прилагаща европейския стълб на социалните
права;
o Европа, която е по-близо догражданите, като благоприятства устойчивото и
интегрирано развитие на всички видове територии и местни инициативи.
ЕФРР
o ЕФРР подкрепя конкретна цел за насърчаване на интегрираното социално,
икономическо и екологично местно развитие, културното наследство и сигурността,
включително за селските и крайбрежните области също така чрез водено от общностите
местно развитие (регламент за ЕФРР, член 3, д, ii)
o Интегрирано териториално развитие:
o интегрирани териториални инвестиции
o водено от общностите местно развитие (ВОМР)
o друг териториален инструмент за подкрепа на инициативи, разработени от държавата
членка
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2021 година
за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за изменение на
Регламент (ЕС) 2017/1004
20) ЕФМДРА следва да допринася за постигането на екологичните, икономическите,
социалните и свързаните със заетостта цели на ОПОР, определени в член 2 от Регламент (ЕС)
№ 1380/2013, по-специално целите за възстановяването и поддържането на популациите на
подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ, за
избягването и намаляването, доколкото е възможно, на нежелания улов и за свеждането до
минимум на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема.
Посочената подкрепа следва да гарантира, че риболовните дейности са екологично устойчиви
в дългосрочен план и се управляват по начин, който съответства на целите, определени в член 2
от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с оглед постигане на икономически и социални ползи и ползи
за заетостта, допринасяне за наличието на доставки на здравословни хранителни продукти и
за приемлив жизнен стандарт на зависещите от риболовните дейности лица, като се отчитат
аспектите на крайбрежния риболов и социално-икономическите аспекти. Тази подкрепа
следва да включва иновации и инвестиции в имащи слабо въздействие, селективни,
издръжливи на изменението на климата и нисковъглеродни риболовни практики и техники.
43) Създаването на работни места в крайбрежните региони зависи от развитието на
устойчива синя икономика под местно ръководство, благодарение на която е възможно
обновяването на социалната структура на тези региони. Очаква се свързаните с океана сектори
и услуги да постигнат по-добри резултати в сравнение с растежа на световната икономика и да
окажат важен принос за заетостта и растежа до 2030 г. Устойчивият растеж на синята
икономика зависи от иновациите и инвестициите както в нови, свързани с морето сфери на
стопанска дейност, така и в биоикономиката, включително в модели на устойчив туризъм,
енергия от възобновяеми океански източници, иновативно и авангардно корабостроене и нови
пристанищни услуги, които могат да създадат работни места и същевременно да стимулират
местното развитие. Публичните инвестиции в устойчивата синя икономика следва да бъдат
широко заложени в бюджета на Съюза, като същевременно подкрепата от ЕФМДРА следва да
бъде насочена конкретно към осигуряването на благоприятстващи условия за развитието на
устойчивата синя икономика и към премахването на пречките, така че да се улеснят
инвестициите и развитието на нови пазари, технологии или услуги. Подкрепата за развитието
на устойчивата синя икономика следва да се изпълнява при споделено, пряко и непряко
управление.

44) Развитието на устойчива синя икономика до голяма степен се опира на партньорства
между местните участници, които допринасят за жизнеспособността на крайбрежните и
вътрешните общности и икономики. ЕФМДРА следва да предоставя инструменти за
насърчаване на такива партньорства. За тази цел следва да може да се ползва подкрепа при
споделено управление чрез ВОМР. Този подход следва да стимулира диверсификацията на
икономиката на местно равнище чрез развитието на крайбрежния риболов и риболова във
вътрешни водоеми, аквакултурите и устойчивата синя икономика. Стратегиите за ВОМР следва
да гарантират, че местните общности в райони за рибарство и аквакултури използват пооптимално и извличат повече ползи от възможностите, предлагани от устойчивата синя
икономика, като използват и укрепват екологичните, културните, социалните и човешките
ресурси. Поради това всяко местно партньорство следва да отразява основната цел на
свързаната с него стратегия, като гарантира балансирано участие и представителство на всички
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заинтересовани страни от устойчивата синя икономика на местно равнище.
51) При споделено управление всяка държава членка следва да изготви единна програма,
която да бъде одобрена от Комисията. Комисията следва да оценява проектите на програмите,
като взема предвид оптимизирането на техния принос към приоритетите на ЕФМДРА и целите
за устойчивост, екологичен преход и цифров преход. При оценяването на проектите на
програмите Комисията следва също така да взема предвид техния принос за развитието на
устойчив дребномащабен крайбрежен риболов, за екологична, икономическа и социална
устойчивост, за посрещане на екологичните и социално-икономическите предизвикателства на
ОПОР, за социално-икономическите резултати на устойчивата синя икономика, за опазването
и възстановяването на морските екосистеми, за намаляването на морските отпадъци и за
смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него.
ГЛАВА III
Програмиране
Член 8
Програмиране на подкрепата при споделено управление
5. Комисията извършва оценка на програмата в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС)
2021/1060. В тази оценка по-конкретно се взема под внимание:
а)постигането на максимален принос на програмата за приоритетите, определени в член 3, и
за целите за устойчивост, екологичен преход и цифров преход, включително чрез широк
набор от иновативни решения;
б) приносът на програмата за развитието на устойчив дребномащабен крайбрежен риболов;
в) приносът на програмата за екологичната, икономическата и социалната устойчивост;
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТА (МЕРНА ЕДИНИЦА)
CR 13 - Дейности за сътрудничество между заинтересованите страни (брой действия)
CR 14 - Създадени възможности за иновации (брой нови продукти, услуги, процеси,
бизнес модели или методи)
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Европейска програма за умения
Европейската програма за умения е петгодишен план за подпомагане на физическите
лица и предприятията да развиват повече и по-добри умения и да ги поставят да използват В
допълнение към инвестирането от страна на бизнеса и правителствата, ЕС дава приоритет на
инвестирането в хората и техните умения. Планът за възстановяване за Европа ще е насочен и
към дейности, свързани с уменията.
ИНВЕСТИЦИИ НА ЕС в умения (в милиарди евро)
o
o
o
o
o
o

Европейски социален фонд Плюс (ЕСФ+) 61,5
Програма "Еразъм 16,2"
InvestEU 4.9
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията 1.1
Европейски корпус за солидарност 0,8
Цифрова Европа 0,5

Европейската програма за уменията поставя за цел 70 % от възрастното население на ЕС
да притежава най-малко основни цифрови умения до 2025 г., според Комисията 42 % от
населението на ЕС все още такива, а 37 % от работниците все още нямат достатъчно цифрови
умения; като има предвид, че все още съществуват сериозни географски различия в уменията
за ИКТ
Общото равнище на основните цифрови умения в България е най-ниското в ЕС; делът на
лицата с поне основни умения в областта на цифровите технологии възлиза на 29 % от
българското население на възраст от 16 до 74 години, докато средно за ЕС този дял е 56 %.
Регламента за програмата „Цифрова Европа“ съвместните действия между този
инструмент и ЕФРР-КФ трябва да допринасят за развитието и укрепването на регионалните и
местните иновационни екосистеми, промишлената трансформация и цифровата
трансформация на обществото и публичните администрации;

Път към цифровото десетилетие
Комисията предложи решение за създаване на политическа програма за 2030 г. "Път към
цифровото десетилетие", която да оправомощи държавите членки да постигнат колективен
напредък във формирането на цифровата си трансформация. По-специално в него се определят
общи цифрови цели, до които ЕС като цяло се очаква да достигне до 2030 г., допълва целите
("какво") със споделена референтна рамка ("защо и как"), която има за цел да насочи
създателите на политики и частните участници при оформянето на цифровото десетилетие
според европейските ценности, и правата и свободите, залегнали в правната рамка на ЕС.
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Таблица 5: Целите на предложения „Път към цифровото десетилетие“

Източник: Европейска комисия
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Енергийните общности са един от ключовите елементи за осъществяване на енергийния
преход на ЕС - до 2050 г. половината от европейските граждани трябва да могат да произвеждат
до половината от енергията от възобновяеми източници в ЕС94.
Като отчитат важната роля на местните участници в процеса на енергиен преход, поспециално на гражданите, пакетът на ЕС за чиста енергия95 от 2019 г. включва разпоредби,
които да помогнат на местните общности да поемат отговорност за енергийния преход чрез
концепцията за енергийни общности.
Съгласно законодателството на ЕС енергийните общности могат да бъдат под всякаква
форма на юридическо лице, например сдружение, кооперация, съдружие, организация с
нестопанска цел или дружество с ограничена отговорност. Тя улеснява своите граждани,
заедно с други участници на пазара, да обединяват усилията си и да инвестират съвместно в
енергийни активи. Това от своя страна допринася за по-декарбонизирана и гъвкава енергийна
система, тъй като енергийните общности могат да действат като едно цяло и да имат достъп до
всички подходящи енергийни пазари при равни условия с други участници на пазара.
Енергийните общности организират колективни и ръководени от гражданите енергийни
действия, които спомагат за за преход към чиста енергия, като същевременно извеждат
гражданите на преден план. Те допринасят за повишаване на общественото приемане на
проекти за енергия от възобновяеми източници и улесняват привличането на частни
инвестиции в прехода към чиста енергия. В същото време те имат потенциала да предоставят
преки ползи на гражданите чрез повишаване на енергийната ефективност, намаляване на
сметките им за електроенергия и създаване на възможности за работа на местно равнище.
Като подкрепят участието на гражданите, енергийните общности могат да спомогнат за
осигуряването на гъвкавост на електроенергийната система чрез реакция на търсенето и
съхранение.
Енергийните общности предлагат средство за преструктуриране на енергийните системи,
като използват енергията и дават възможност на гражданите да участват активно в енергийния
преход и по този начин да се радват на по-големи ползи.
Енергийните общности могат да приемат всякаква форма на юридическо лице, например
сдружение, кооперация, партньорство, организация с нестопанска цел или малко/средно
предприятие. Тя улеснява своите граждани, заедно с други участници на пазара, да обединяват
усилията си и да инвестират съвместно в енергийни активи. Това от своя страна допринася за
по-декарбонизирана и гъвкава енергийна система, тъй като енергийните общности могат да
действат като едно цяло и да имат достъп до всички подходящи енергийни пазари при равни

94 The potential of energy citizens in the European Union
95

Clean energy for all Europeans package
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условия с другите участници на пазара.
Инициативи на енергийните общности
Европейският парламент предостави финансиране на Европейската комисия за
създаването на два различни проекта, които следва да допринесат за разпространението на
добрите практики и да предоставят техническа помощ за разработването на конкретни
инициативи на енергийната общност в целия ЕС. Първата е насочена към градските райони и
общности, а втората към селските райони.
Консултативен център за енергийните общности в селските райони96
Този проект стартира през юни 2022 г. и е насочен към подпомагането на живеещите в
селските райони и местните власти в тях при създаването на граждански енергийни общности
или общности за възобновяема енергия в селските райони чрез технически и административни
консултации и насърчавана на тяхното развитие.
Основните му дейности включват
•

определяне на добри практики по отношение на рамките за подпомагане на проекти за
енергийна общност в селските райони, с активното участие на местните власти

•

предоставяне на техническа помощ на избрани енергийни общности в селските райони

•

предоставяне на възможности за работа в мрежа на местните заинтересовани страни
Събраните данни ще представляват много важен източник на информация за

европейските институции, националните, регионалните и местните органи и съответните
заинтересовани страни, тъй като ще допринесат за идентифицирането и разпространението на
най-добри практики и ноу-хау, по-специално за местните власти, както и за предприятията,
земеделските стопани и гражданите, които желаят да създадат енергийни общности в селските
райони.
Консултативният център ще се изпълнява от името на ЕК от консорциум, състоящ се от три
организации - RICARDO97, ECORYS98 и ELARD99, за период от 24 месеца.
Граждани и общности за възобновяема енергия

Rural Energy Community Advisory Hub
RICARDO
98 ECORYS
99 ELARD - EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT
96
97
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Чрез пакета „Чиста енергия за всички европейци“, приет през 2019 г., ЕС въведе
концепцията за енергийните общности в своето законодателство, по-специално като
граждански енергийни общности и общности за възобновяема енергия.
По-конкретно Директивата относно общите правила за вътрешния пазар на
електроенергия((ЕС) 2019/944) включва нови правила, които дават възможност за активно
участие на потребителите, индивидуално или чрез граждански енергийни общности, на всички
пазари, било то чрез производство, потребление, споделяне или продажба на електроенергия,
или чрез предоставяне на услуги за гъвкавост чрез отговор на търсенето и съхранение.
Директивата има за цел да подобри навлизането на енергийните общности и да улесни
ефективното интегриране на гражданите в електроенергийната система като активни
участници.
Освен това преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници
(2018/2001/ЕС) има за цел да засили ролята на потребителите на собствена електроенергия от
възобновяеми източници и общностите за енергия от възобновяеми източници. Поради това
държавите от ЕС следва да гарантират, че могат да участват в наличните схеми за подпомагане
на равни начала с големите участници.
Овластяването на общностите за възобновяема енергия да произвеждат, потребяват,
съхраняват и продават енергия от възобновяеми източници също така ще спомогне за
повишаване на енергийната ефективност в домакинствата, ще подпомогне използването на
енергия от възобновяеми източници и в същото време ще допринесе за борбата с бедността
чрез намалено потребление на енергия и по-ниски тарифи за доставка.
Какво представляват енергийните общности?
Енергийните общности са отворени и доброволни и съчетават нетърговски цели с екологични
и социални цели на общността. Към момента има три директиви на ЕК, които описват основните
елементи на двата вида енергийни общности - общности за възобновяема енергия и
граждански енергийни общности:
Директива за енергията от възобновяеми източници100 - Член 2, параграф 16 от преработената
Общност за възобновяема енергия е юридическо лице:
а) което, в съответствие с приложимото национално право, се основава на открито и
доброволно участие, самостоятелно е и се контролира ефективно от акционери или членове,

100 Директива

(ЕС) 2018/2001
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разположени в близост до проекти за енергия от възобновяеми източници, притежавани и
разработени от това юридическо лице;
б) акционерите или членовете на които са физически лица, МСП или местни органи,
включително общини;
в) чиято основна цел е да осигури екологични, икономически или социални ползи за
своите акционери или членове или за местните райони, в които извършва дейност, а не
финансови печалби;
Директива за вътрешния пазар на електроенергия101 (преработена) - член 2, параграф 11 от
Гражданска енергийна общност е юридическо лице, което:
а) се основава на доброволно и открито участие и се контролира ефективно от членове
или акционери, които са физически лица, местни органи, включително общини или малки
предприятия;
б) има за основна цел да предоставя екологични, икономически или социални ползи на
своите членове или акционери или на местните райони, в които извършва дейност, вместо да
генерира финансови печалби;
в) може да участва в производство, включително от възобновяеми източници,
разпределение, доставка, потребление, агрегиране, съхраняване на енергия, услуги за
енергийна ефективност или услуги за зареждане на електрически превозни средства, или да
предоставя други енергийни услуги на своите членове или акционери;“
Директивата за вътрешния пазар на газ - член 2, параграф 70 от предложението за
преработване на директивата
Гражданска енергийна общност е юридическо лице, което:
а) се основава на доброволно и открито участие и се контролира ефективно от членове
или акционери, които са физически лица, местни органи, включително общини или малки
предприятия;
б) има за основна цел да предоставя екологични, икономически или социални ползи на
своите членове или акционери или на местните райони, в които извършва дейност, вместо да
генерира финансови печалби; и
в) участва в производството, разпределението, доставката, потреблението или
съхранението на възобновяем газ в системата за природен газ или предоставя услуги за
енергийна ефективност или услуги по поддръжка на своите членове или акционери;

101 Директива

(ЕС) 2019/944
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Две дефиниции на енергийните общности
Енергийните общности предлагат средство за преструктуриране на енергийните системи
чрез използване на енергията, предоставяне на възможност на гражданите да участват активно
в енергийния преход и предоставяне на преки потенциални ползи за гражданите, като
например повишаване на енергийната ефективност, намаляване на сметките им за
електроенергия, намаляване на въглеродните емисии, както и подкрепа за местната
икономика и създаване на възможности за работа на местно равнище. Към момента
съществуват две правни определения за енергийните общности на равнище ЕС:
o „Гражданска енергийна общност“ — Директива (ЕС) 2019/944 — (обхват за
електроенергията) - юридическо лице, което се основава на доброволно и открито
участие, ефективно контролирано от акционери или членове, които са физически лица,
местни органи, включително общини или малки предприятия, и микропредприятия.
Основната цел на тази общност е да се осигури екологични, икономически или социални
ползи за своите членове или за местните райони, в които работи, а не финансови
печалби. Гражданската енергийна общност може да се занимава с производство,
разпределение и доставка, потребление, агрегиране, акумулиране или услуги за
енергийна ефективност, производство на електроенергия от възобновяеми източници,
услуги за зареждане на електрически превозни средства или предоставяне на други
енергийни услуги на своите акционери или членове.
o „Общност за енергия от възобновяеми източници“ — Директива (ЕС) 2018/2001 —
(обхват за енергията от възобновяеми източници) - юридическо лице, което в
съответствие с приложимото национално право се основава на открито и доброволно
участие, автономно, ефективно контролирано от акционери или членове, разположени
в близост до проекти за енергия от възобновяеми източници, притежавани и
разработени от това юридическо лице; акционерите или членовете на които са
физически лица, МСП или местни органи, включително общини. Основната цел на тази
общност е да осигури екологични, икономически или социални ползи за своите
акционери или членове или за местните райони, в които извършва дейност, а не
финансови печалби. Общността за възобновяема енергия може да участва в дейности,
основани на възобновяеми енергийни източници, включително производство,
енергийна ефективност, доставка, агрегиране, мобилност, споделяне на енергия,
собствено потребление и централно отопление и охлаждане.
Общи елементи по двете определения:
Управление
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o „Участието трябва да бъде отворено и доброволно„(Директива за енергията от
възобновяеми източници)
o „Домакинствата следва да намират лесно както навлизане, така и напускане на
енергийната общност“ (Директива за електроенергията)
И двете определения подчертават участието и ефективния контрол от страна на
гражданите, местните власти и по-малките предприятия, чиято основна икономическа дейност
не е енергийният сектор!
Целта им е да генерират социални и екологични ползи, вместо да се фокусират върху
финансовите печалби.
Въпреки че този процес на европейско ниво е сравнително нов, то само в REScoop.eu102,
Европейска федерация на енергийните кооперативи в Европа, членуват над 1900 гражданските
енергийни кооперативи, с включени в тях над 1,25 милиона граждани.
Карта 4: Местоположение на 1900 граждански енергийни кооператива в REScoop.eu

Според транспозиционния тракер на REScoop.eu, който оценява напредъка по
транспонирането на определенията за Общност за възобновяема енергия (Renewable Energy
Community) и Гражданската енергийна общност (Citizen Energy Community) в европейските
държави-членки, ситуацията към момента в разлчините държави е следната
Карта 5: Карта на транспониране на определенията за двата вида енергийни общности в европейските

102 REScoop.eu - Европейска федерация на гражданските енергийни кооперации
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държави-членки според REScoop.eu

България е една трите страни в Европа в категорията „лошо“ транспониране. Конкретно
според REScoop.eu България все още няма публикуван проект на законодателство, а също така
няма съществуващо законодателство за оценка на енергийните общности. Гражданското
участие в енергийния сектор и моделът на енергийните общности е много нов в България.
Очаква се процесът на транспониране да бъде забавен.
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Умни договори и блокчейн технология
Smart Contracts, на български буквално преведени „умни договори“ или по-често
наричани смарт договори, е самоизпълняем компютърен код, който се записва с блокчейн,
даващ възможността за обмяна на активи – пари, акции и други видове собственост, без
участието на трети лица.
Накратко, смарт договорите спестяват всички главоболия с нотариуси, посредници и т.н.,
тъй като единствените страни по договора са купувача и продавача (и в кръга на шегата –
компютърния алгоритъм). Алгоритъмът самостоятелно проверява дали са извършени всички
условия по сделката от двете страни и ако да, автоматично разпределя активите, като на
купувача се прехвърля закупеното благо, а на продавача – сумата. Разбира се, за да се изпълни
кода, е нужно да бъдат изпълнени, как да го наречем – определени условия, определени
събития или ако сте юрист – юридически факти.
За разлика от (например) предварителните договори, в които условията подлежат на
промяна преди да станат окончателни, Smart Contracts притежават неизменими клаузи. Те не
могат да бъдат променяни във времето. Това значи, че веднъж щом договорът е въведен в
блокчейна, той не може да бъде променен.
Второто нещо е, че правата и задълженията по договора са ясно разпределени между
страните. Клаузите могат да бъдат автоматично изпълнени от кода на договора, ако
определените условия бъдат изпълнени.
Това значи, че за разлика от обикновения договор, в който например сте се договорили
при прехвърлянето на едно благо на ваше име, Вие да прехвърлите определена сума на
продавача, но Вие отказвате да направите това, или се забавяте, в смарт договорът кодът
изпълнява това ваше задължение автоматично. На всичкото отгоре, в доста от случаите този
ваш договор е публичен и всеки, който пожелае, може да види този смарт договор и как Вие
сте участвали в него. Накратко – кодът ни позволява да имаме финансово споразумение, което
не може да бъде променено и всеки може да го види.
Европейската комисия и Европейският съюз като цяло са настроени позитивно спрямо
тази нова промяна, като на този етап се разработва Блокчейн стратегия и дори на този етап
Комисията разработва правната рамка, в която да влязат смарт договорите, така че всичко е
въпрос на време, а блокчейнът и изкуственият интелект могат да имат своето място в
европейската зелена сделка и цифровия преход. ЕС обяви, че ще инвестира в блокчейн,
инфраструктура за данни и високопроизводителни изчисления, което е част от плана му за
милиарди евро за развитие на технологиите в държавите-членки.
Европа залага много на блокчейн технологията и е избрала екип от седем компании,
които да проектират и разработят следващото поколение на грубопреведената Европейската
инфраструктура на блокчейн услугите (EBSI). Това е част от водещия проект на Европейската
комисия, който се надява да използва технологията на блокчейн за подобряване на
стандартите за трансгранични услуги за правителства, предприятия и физически лица в целия
ЕС. Във всички случаи ни предстои да наблюдаваме драстично изменение в правната сфера не
само в ЕС, но и по целия свят.
Блокчейн технологията позволява на хора и организации, които може да не се познават
или да се доверяват взаимно, да се споразумеят колективно и постоянно да записват
информация без орган на трета страна. Чрез създаване на доверие в данните по начини, които
не са били възможни преди, блокчейн има потенциала да революционизира начина, по който
споделяме информация и извършваме транзакции онлайн.
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Стратегията на Европейската комисия има за цел да постигне тези цели. Тя иска да
подкрепи "златен стандарт" за блокчейн технологиите в Европа, който обхваща европейските
ценности и идеали в своята правна и регулаторна рамка.
Този "златен стандарт" за блокчейн включва:
o Устойчивост на околната среда: Блокчейн технологията трябва да бъде устойчива и
енергийно ефективна.
o Защита на данните: Блокчейн технологията следва да бъде съвместима и където е
възможно да подкрепя силните разпоредби на Европа за защита на данните и
неприкосновеността на личния живот.
o Цифрова идентичност: Блокчейн технологията следва да зачита и подобрява
развиващата се рамка за цифрова идентичност в Европа. Това включва съвместимост с
регламентите за електронен подпис, като например eIDAS, и подкрепа на разумна,
прагматична децентрализирана и самосуверенна рамка за идентичност.
o Киберсигурност: Блокчейн технологията трябва да може да осигури високи нива на
киберсигурност.
o Оперативна съвместимост: Блокчейните трябва да бъдат оперативно съвместими
помежду си и с наследени системи във външния свят.
Елементи от блокчейн стратегията на Европейската комисия
Европейската комисия силно подкрепя блокчейн по отношение на политиката, правната
и регулаторната и финансиращите фронтове. Най-значимите части от стратегията му за
блокчейн включват:
o Изграждане на паневропейски блокчейн за обществени услуги: Европейският публичен
сектор играе важна роля в блокчейна чрез изграждане на собствена блокчейн
инфраструктура. С течение на времето това ще включва оперативна съвместимост с
платформите от частния сектор. Европейското блокчейн партньорство оживява тази
визия. Това е съвместно усилие на всички 27 страни от ЕС, Норвегия, Лихтенщайн и
Европейската комисия. Продукцията е Европейската инфраструктура за блокчейн услуги
(EBSI), която ще влезе в производство през 2021 г.
o Насърчаване на правната сигурност: Комисията признава значението на правната
сигурност и ясния регулаторен режим в областите, свързани с приложенията, базирани
на блокчейн. В момента тя разработва правна рамка в подкрепа на иновациите в
областта на цифровите активи (токенизацията) и интелигентните договори, която
защитава потребителите и осигурява правна сигурност за предприятията. Комисията
силно подкрепя общоевропейска рамка и се надява да избегне правната и
регулаторната фрагментация. Наскоро тя публикува предложение за регулиране на
крипто активите, актуализиране на правилата за борба с изпирането на пари за крипто
активи и създаване на паневропейски регулаторен пясъчник за иновативни блокчейн
решения. Това беше направено с цел увеличаване на инвестициите и осигуряване на
защита на потребителите и инвеститорите.
o Увеличаване на финансирането за научни изследвания и иновации: ЕС осигурява
финансиране за блокчейн научни изследвания и иновации чрез безвъзмездни средства
и подкрепа на инвестициите. Безвъзмездните средства се отпускат чрез програмата
"Хоризонт". От 2016 г. до 2019 г. Комисията предостави около 180 милиона евро
безвъзмездни средства чрез "Хоризонт 2020". Значителен бюджет за допълнителни
безвъзмездни средства се очаква в последващата програма "Хоризонт Европа".
Комисията подкрепя инвестициите в блокчейн стартъпи и проекти чрез новия
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инвестиционен фонд за изкуствен интелект (AI) и блокчейн, който инвестира във
фондове за рисков капитал, насочени към стартиращи предприятия с изкуствен интелект
и блокчейн и предприятия на ранен етап.
o Насърчаване на блокчейн за устойчивост: ЕС признава потенциала на блокчейн и
подкрепя използването на блокчейн технологии за насърчаване на устойчивото
икономическо развитие, справяне с изменението на климата и подкрепа на
Европейския зелен нов договор.
o Подкрепа за оперативната съвместимост и стандартите: Комисията силно вярва в
значението на стандартите за насърчаване на блокчейн технологиите. Той участва в
работата на ISO TC 307, ETSI ISG PDL, CEN-CENELEC JTC19 и IEEE и в ITU-T по отношение на
блокчейн и се стреми да се ангажира с всички съответни органи в световен мащаб като
INATBA (вж. по-долу).
o Подкрепа за развитието на блокчейн уменията: Има инициативи, насочени към
развитието на уменията, за да се гарантира, че са налице умения на високо ниво, които
са необходими.
o

o

Програмата "Цифрова Европа" осигурява стратегическо финансиране за
справяне с тези предизвикателства и подкрепя развитието на набор от
квалифицирани таланти от цифрови експерти. С общ бюджет от 580 милиона
евро за цифрови умения в продължение на 7 години, програмата "Цифрова
Европа" засилва сътрудничеството между държавите-членки на ЕС и
заинтересованите страни в областта на цифровите умения и работни места. На
17 ноември 2021 г. Европейската комисия обяви първия набор от покани за
представяне на предложения по Програмата "Цифрова Европа".
Като Алианс за секторни умения, финансиран от програмата "Еразъм+",
CHAISEразглежда нарастващото търсене на блокчейн умения в цяла Европа.
Основната мисия на проекта CHAISE е да разработи стратегически подход за
развитие на блокчейн умения за Европа, както и да предостави устойчиви на
бъдещето решения за обучение, за да се справи с недостига на умения в
блокчейн и да отговори на настоящите и бъдещите нужди от умения на работната
сила в Европейския блокчейн.

o Взаимодействие с общността: Комисията взаимодейства с частния
академичните среди и блокчейн общността предимно чрез два органа:
o

o

сектор,

Международната асоциация на доверените блокчейн приложения (INATBA),
публично/частно партньорство, предназначено да обедини страните от ЕС с
частния сектор и други заинтересовани страни като академичните среди за
подпомагане на блокчейн екосистемата в Европа. INATBA насърчава
оперативната съвместимост на блокчейн технологиите и доброто управление и
действа като събеседник на правителствата и международните органи.
Европейската блокчейн обсерватория и форум, който е пилотен проект,
финансиран от Европейския парламент. Тя има за цел да обедини експертен опит
за идентифициране и наблюдение на блокчейн инициативи и тенденции в
световен мащаб, за да създаде всеобхватен, публично достъпен източник на
блокчейн знания, който подкрепя блокчейн екосистемата в рамките на ЕС.
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5. Възможни сфери и конкретни практики за приложение на концепцията
„Интелигентни селища“
Концепция за „интелигентни селища“ предполага развитие на екосистема, състояща се от
различни елементи за подобряване на качеството на общностния живот и селската среда, в
която участват различни заинтересовани страни като държавни и публични институции, бизнес
организации, научни среди и представители на селските общности.
Като такъв подход тя е иновация на подхода за устойчиво планиране на ниво селище,
който насърчава основаното на знанието развитие чрез непрекъснатото изучаване на
човешките ресурси като интегративна част от развитието на ресурсите на селото, особено в
насърчаването на развитието на селските райони като част от регионалната система в контекста
на националната система за планиране на развитието.
Идеята за интелигентни селища е изградена върху намеренията и действията на
общностите в селски райони за социално - икономическо развитие на основата на
нововъзникващи технологии, включително социални и цифрови такива.
Смарт териториално развитие или концепция за „интелигентни селища“ се очаква да
бъде прилаган в селските райони като цялостен подход на основата на стратегия (или
концепция) за неговото приложение и/или като отделни, самостоятелни иновативни социални,
smartтехнологични и/или цифрови решения, съответстващи на принципите на тази концепция.

Разнообразните предизвикателства, пред които се изправят селските общности в
различни части на Европа, в съчетание с нововъзникващите възможности, създадени от
връзките между селските и градските райони и преминаването към нисковъглеродна кръгова
икономика, стимулират много хора активно да търсят решения. Те често имат различни
опасения и приоритети, и работят на различни равнища, но хората все по-често си сътрудничат
и обединяват сили в стремежа си да развият интелигентните селища на бъдещето.
Освен че се възползват максимално от икономическите възможности за нови форми на
интелигентни селски предприятия104, хората проучват нови иновативни начини за предоставяне
на услуги в селските общности.
Редица селски общности просто реагират на закриването на местни услуги като
училището, магазина или автобусната линия като използват различни форми на общински и
социални предприятия като поемат и инвестират в местни сгради и активи и ги управляват с
комбинация от публични и частни източници на финансиране и доброволен труд. Например в
Шотландия в момента има 5 600 социални предприятия, осъществяващи дейност в областта на
транспорта, социалните грижи, енергетиката, жилищното строителство и магазини и много
други
В целия ЕС продължаващото оттегляне на публичните агенции от предоставянето на
социални услуги от общ интерес, нарастващ натиск върху традиционните организации с
нестопанска цел за разнообразяване на източниците им на приходи и повишаване на интереса
към социалните иновации сред основните предприятия, предполагат силна динамика на

103 ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕЛА: СЪЖИВЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, EU RURAL REVIEW No 26, ENRD, 2018
104 EU Rural Review № 24
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растеж в социалното предприятие/16)
Други общности са мотивирани главно от заплахата от климатични промени, желанието
за изграждане на по-устойчив начин на живот и възползване от възможностите, предлагани от
възобновяемата енергия в селските райони. Например съществуват около 3 000 кооперации за
възобновяема енергия в Европа, които осъществяват дейност в производството на енергия,
мрежови операции, мониторинг и икономия на енергия и споделяне на електромобили.
Повечето от тях са концентрирани в Северна Европа (Обединено кралство, Дания,
Нидерландия, Белгия, Германия, Австрия, Финландия, Швеция), където законодателната среда
е по- благоприятна за отделно и децентрализирано производство на енергия. Според REScoop
Европейската федерация на кооперациите за възобновяема енергия от 1 250 членки
движението се разраства и в Южна Европа (Франция, Италия, Испания, Португалия) и Източна
Европа (Чешка република).
Селските общности все повече участват във въвеждането както на оптична кабелна
инфраструктура, така и в стимулирането на търсенето, необходимо, за да се гарантира, че
селските райони реализират потенциала си в цифровата икономика. В Швеция близо 50% от
местните оптични мрежи са собственост на общините или на общински предприятия. Освен
това се наблюдава нарастващо движение в целия ЕС за насърчаване на местната дигитализация
чрез различни форми на селски цифрови центрове и съвместни работни пространства например проекта ERUDITE105.
На следващия етап в многостепенната верига на управление, специалистите по
териториално планиране на общинско, регионално и национално равнище работят с жителите
на селските райони за проучване на различни формули за съвместяване на селските услуги в
мултифункционални центрове или хъбове - често свързани с по-големи единици в населените
места (например мултифункционални центрове във Фландрия106 и Финландия, или “Maisons de
services”107 във Франция).
Още по-нагоре във веригата тези специфично селски инициативи се допълват от широк
набор от регионални, национални и европейски секторни политически инициативи за
здравеопазване, образование, транспорт, цифровизация и т.н.

Национална и регионална подкрепа за интелигентни селища
„Действията на ЕС за интелигентни селища“ посочват, че “се нуждаем от нещо повече от
градивни елементи; имаме нужда от стратегически подходи, които ще помогнат на създателите
на политики, заинтересованите страни и организаторите на проекти по места да постигнат
резултати.” Въпреки че интелигентните селища се отнасят основно за хората от селските
райони, които поемат инициативата, националните, регионалните и местните правителства
могат да осигурят благоприятна среда за тяхната дейност.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) посочва, че
“предоставянето на качествени услуги в селските райони излиза на преден план в

105 ERUDITE
106 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg2 smart-villages service-hubs hoet.pdf
107 www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-2016/rural-policy-3-0 9789264260245-7-en
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политическите разисквания през последните години”. Тя счита, че макар по-голямата част от
държавите членки да са се възстановили от финансовата криза, публичните бюджети остават
ограничени. Тъй като разходите за предоставянето на определени услуги са по-високи в
селските райони отколкото в градовете, те се оказват особено уязвими към съкращения в
световен мащаб. ОИСР отбелязва обаче, че “селските общности не могат да съществуват без
съответните обществени услуги за посрещане на нуждите на жителите. Достъпът до училища,
здравеопазване и социални грижи, както и други подобни услуги са от съществено значение за
благосъстоянието на жителите на селските райони и социалната и икономическа устойчивост
на тези общности.”

НОВИ ФОРМИ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
1.

Предоставяне на интегрирани услуги, включително:
o Съвместно разполагане на няколко услуги в една сграда или пространство;
o Сътрудничество между доставчиците на услуги по отношение на информация,
администрация, обучение и т.н.;
o Сътрудничество между екипите от специалисти за предоставяне на по обединени
услуги;
o Съвместно производство между обществени, частни и общински организации, и поспециално, решения на равнище общност.

2.

Алтернативни и по-гъвкави принципи на доставка, включително:
o Мобилни услуги - довеждане на услугата до хората;
o Модели „център и разклонения“ - където услугите се предоставят редовно от централно
място, но по-рядко или в по-отдалечени области се предлагат и услуги за индивидуална
подкрепа;
o Нови и усъвършенствани услуги, адаптирани към местните потребности (качество,
маркетинг, създаване на напълно нови подходи към услугите).

3.

Цифрови решения

ПРЕПОРЪКИ НА ОИСР ЗА УСЛУГИТЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
1.

Предоставянето на услуги в селските райони трябва да съвпада с характеристиките и

активите на различните селски райони.
2.

Целите за равнопоставеност и ефективност трябва да бъдат внимателно балансирани.

3.

Иновативните договори между селските и градските райони трябва да ръководят

предоставянето на услуги.
4.

Правителството трябва да премине от логика на разходи към логика на инвестиране.

5.

Ефективното и приобщаващо управление е ключът към предоставянето на услуги в

селските райони. Това означава:
o Признаване на по-стратегически благоприятстваща роля на най-високото ниво на
управление;
o Улесняване събирането на знания и по-лесно вземане на решения;
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o Ангажиране на местните общности;
o Интегриране на оценка на въздействието върху селските райони.
Според ТРГ на ЕСМ „Интелигентни селища“ създаването на пазари за обществени услуги
може да помогне за запазването на услугата в селските райони. В редица страни
законодателството често е довело до процес на възлагане на външен изпълнител. Има
вероятност много задачи, например снегопочистване, да се предоставят по-ефикасно от
земеделци вместо от общината. Аналогично, местните хора често могат да се грижат по-добре
за възрастните и хората с увреждания, отколкото служители на агенция, които трябва да
изминават дълги разстояния.
Според ОИСР е от съществено значение “да се приложи териториално пространствен
подход към организацията и предоставянето на тези услуги”, като се гледа цялостно на
моделите на заселване, тенденциите в миграцията и мобилността, както и другите връзки
между градовете, селищата и различните видове селски райони. ОИСР посочва, че
местоположението и формата на определени основни обществени услуги, например
образование и здравеопазване, могат да се планират проактивно, за да служат като
катализатор, вместо като прекъсване на развитието на селските райони, като същевременно
осигурява най-добрия достъп.
Според проучване на услугите в селските райони в Европа “където съществуват
национални мерки, услугите в селските райони могат да се разглеждат по относително
съгласуван начин.” Но въпреки препоръките по-горе, в повечето други случаи услугите в
селските райони продължават да бъдат разделени на секторни бюджети, подчинени на
краткосрочни пилотни проекти или мерки, подчинени на политически приоритети и промени,
или непоследователно организирани.
Лисабонската среща на върха за иновации в селското стопанство през 2017 г. препоръча
“подобряване на целевата ориентация и координацията чрез стратегическо планиране „от горе
надолу“ и оценка на въздействието върху селските райони на всички политики и финансови
потоци. Това ще даде възможност за по-добро идентифициране на местните потребности по
отношение предоставянето на услуги в селските райони и целевата ориентация на
мероприятията в рамките на различните политики.”
Свързването на обществена услуга с доставчик с нестопанска цел може да е търсено.
Независимо дали става въпрос за жилищни асоциации, които предоставят достъпни домове,
или библиотеки, разположени в новоучредени НПО, сега често се предпочитат независими
доставчици с нестопанска цел.
ЕСМ извърши проучвателно подготвително проучване, за да определи инициативите за
услуги в селските райони, предприети на национално и местно равнище. Проучването
потвърди, че в повечето страни съществува сложна мрежа от секторни стратегии за различните
услуги, което разкрива само върха на айсберга. То обаче потвърди, че интегрираните
пространствени подходи към услугите в селските райони са по-скоро изключение, а не правило.
Подготвителното проучване установи няколко държави членки на ЕС, които са в процес
на подготовка на стратегии и пилотни проекти, свързани с услуги в селските райони, които
споделят характеристиките на интелигентните селища, дори и да не използват непременно
същата терминология. Тези примери се допълват от информация, събрана чрез работата на ТРГ.
Тези стратегии и проекти в повечето случаи отговарят на едно или повече от следните три
предизвикателства:
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o Обезлюдяване на селските райони. Съответните стратегии са насочени главно към
продължаващото обезлюдяване и загубата на млади хора в определени селски райони,
например Северна Финландия, Швеция и Шотландия, вътрешните части на редица
южноевропейски държави (Италия, Испания, Португалия, Гърция и Централна Франция),
и емиграцията от страните от Централна и Източна Европа, както и от балтийските
държави. Много стратегии съчетават действия за насърчаване на икономическото
развитие и работните места с действия в подкрепа на подобряването или иновациите в
предоставянето на услуги, обикновено в области като образованието, мобилността,
трудовата заетост, здравеопазването и енергетиката.
o Разделението между селските и градските райони и пространственото концентриране
на услугите. Дори когато селските райони са стабилни или населението им се увеличава,
комбинация от съкращения на обществени услуги, централизация, все по-голямото
използване на автомобили и спада в обществения транспорт могат да означават, че
селските общности са „останали без“ обществени и частни услуги.
o Насърчаване на цифровата трансформация на селските райони - тези стратегии са
насочени по- специално към създаването на широколентови инфраструктури и
подобряване на усвояването на цифровите възможности чрез цифрови центрове в
селските райони, центрове за съвместна работа и курсове за обучение за граждани и
предприемачи. Някои от най-обещаващите стратегии подкрепят пилотни цифрови
иновации за конкретни услуги или за селището като цяло.
Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) играят роля в рамките на някои
стратегии, особено Мярка 19 за LEADER/CLLD и Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селищата“. Те обаче обикновено работят съвместно с други фондове на ЕС, като Европейския
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ), както и национални
фондове.
Подготвителното проучване на ЕСМ набеляза интересни стратегии за стимулиране
предоставянето на услуги.

Обезлюдяване на селските райони
o Стратегия за вътрешните райони в Италия: национална интегрирана стратегия за
социално-икономическо развитие на вътрешните райони, която засяга около 13 млн.
души, които са сравнително отдалечени от центровете за услуги. Тя включва четири
финансирани от няколко фонда зонални пилотни стратегии със силен акцент върху
подкрепата за иновациите на местните услуги.
o Услуги в периферните и селски райони на Швеция: стратегията подкрепя действия за
насърчаване на достъпа до частни и обществени услуги.
o Испанският закон за устойчиво развитие на селските райони: интегриран подход в
подкрепа на инфраструктурата в селските райони, ИКТ и широк спектър от услуги в
селските райони, както и икономическото развитие. Освен това испанското
правителство планира и прилага стратегия срещу обезлюдяването.
Разделението

между

селските

и

градските

райони

и

пространственото

концентриране на услугите
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o „Договори за реципрочност“ във Франция под формата на договор между градовете и
заобикалящите ги селски райони имат за цел да се подобри устойчивостта на услугите в
селските райони и околната среда, както и икономическото развитие.
o Стратегията за проектиране на услуги във Фландрия, Белгия има за цел да подобри
транспорта и мобилността в белгийските западно-фламандски общини чрез включване
на гражданите в процесите на вземане на решения.
o Социална устойчивост в район Брабант, Нидерландия, подкрепя мрежите за обучение и
водените от общността инициативи.
Насърчаване на цифровата трансформация на селските райони
o Проучването „Интелигентни селски райони“ във Финландия представя цялостен анализ
на предизвикателствата и възможностите за цифровизация на услугите в селските
райони във Финландия. Намерението е да се разработят пилотни действия в подкрепа
на иновациите в поредица услуги в селските райони.
o Инициативата „Цифрови селища“ в Германия включва пилотни инициативи в три селища
за разработване на цифрови решения за услуги в селските райони.
o Програмите в областта на цифровите технологии на няколко страни като Германия,
Испания, Латвия, Швеция имат или планират специфични дейности, насочени към
селските райони и услуги.
ТРГ проучва подходи за съживяване на услугите в селските райони чрез цифрови и
социални иновации и разглежда как ПРСР могат да се използват най-добре в подкрепа на
интелигентните селища. Работата разкри как основни услуги в селските райони - като здравни,
социални услуги, образование, енергетика, транспорт, търговия на дребно се подобряват и
правят устойчиви чрез внедряване на инструменти за Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) и чрез водени от общността дейности и проекти. По-долу са представени
някои типични примери за това как се създават динамични, устойчиви и атрактивни услуги в
селските райони.
ЧЕТИРИ ПРИМЕРА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕЛИЩА
1.

„Стратегията за вътрешните райони“ в Италия - за справяне с обезлюдяването на
селските райони.

2.

„Договорите за реципрочност“ във Франция - за изграждане на връзки между
селските и градските райони.

3.

Инициативата “Интелигентни селски райони“ във Финландия - за справяне с
обезлюдяването и цифровия преход.

4.

Инициативата „Цифрови селища“ в Германия - за използване на цифровата
трансформация.

Стратегия за вътрешните райони в Италия
През програмния период 2014-2020 г. Италия е въведена нова интегрирана политика,
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наречена Национална стратегия за вътрешните райони (NSIA).108 Вътрешните райони на Италия
са селски райони, които се характеризират с отдалечеността си от основните центрове за
услуги. Тези области са дом на 23% от населението на страната (13,5 млн. жители) и обхващат
60% от националната територия (4 261 общини). NSIA се фокусира върху най-отдалечените и
крайно отдалечените вътрешни райони, където демографският спад и застаряването на
населението са най-силно изразени. Целта е да се насърчи създаването на работни места,
социалното включване и да се обърне тенденцията за демографски спад.
Стратегията се основава на четири основни иновации:
o едновременно инвестиране в подобряване на услугите (предимно чрез национална
политика) и икономическо развитие (включващи фондове на ЕС);
o национално измерение и многостепенно управление (национално, регионално,
общинско и междуобщинско);
o подход с използване на няколко фонда (ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ в комбинация с
националните фондове); и
o подход на широко участие към местното развитие.
До края на април 2017 г. са избрани общо 71 пилотни области, обхващащи 1066 общини.
Избраните райони са средно доста малки, с около 29 000 жители. Средният предвиден бюджет
е 17,4 млн. евро на район, което е по- високо от средния бюджет на Местна инициативна група
(МИГ) в Италия. Вътрешните райони и МИГ често се припокриват.
Ключови изводи:
o ПРСР могат да допринесат за Стратегията за вътрешните райони като използват LEADER
или други мерки, или комбинация от двете.
o Изграждането на съществуващ капацитет в МИГ е от съществено значение за
разработването на качествена стратегия.
o Синергиите могат да бъдат положителни, когато МИГ участват пряко в разработването
и реализирането на стратегията.
o По-широки и по-иновативни въздействия могат да се постигнат чрез интегриране на
стратегията и LEADER Местни стратегии за развитие (МСР), с партньорства във
вътрешните райони, насочени върху достъпа до услуги и МИГ върху местното развитие.
Различните правила за различни фондове на ЕС и национални фондове могат да усложнят
интеграцията на LEADER и стратегиите за вътрешните райони.
Инвестициите в иновациите на местните услуги се финансират от национални фондове.
Подкрепяните действия включват:
o Общностна инициатива за съвместно използване на автомобили във Вал Майра
(Пиемонт), която използва уеб платформа и се ръководи от кооператив на местната
общност;
o Дистанционни класни стаи в средните училища в Бейгуа Сол (Лигурия) и ПиаченцаПарма Апенини (Емиля Романя);
o Оборудване на местни аптеки в Матезе (Молизе) със интелигентни технологии, за да се
осигури дистанционна диагностика от болничен персонал;

108 момента два района работят съвместно в подкрепа на иновативни проекти в четири основни направления: икономическо развитие;
социално
включване; здравеопазване, култура и услуги; както и околна среда и
енергийния преход. По всяко
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o Смарт устройства, които да позволяват на жителите да наблюдават свлачища и да
засилят гражданската защита в Мадоние (Сицилия).

Договорите за реципрочност във Франция
През 2015 г. Франция стартира експериментална схема за насърчаване на
междуобщинското сътрудничество, наречена „договори за реципрочност между градовете и
селските райони“109 (contrat de rciprcite ville-campagne). Целта е да се преодолее дистанцията
между градските и селските райони чрез насърчаване на взаимноизгодни партньорства в
области от общ интерес. През първата фаза на схемата бяха избрани четири териториални
партньорства, като метрополния район на Брест и Pays du Centre Ouest Bretagne са първите
официално подписали договор заедно. Брест се стреми да повиши средносрочната и
дългосрочната конкурентоспособност, докато Pays Centre Ouest Bretagne акцентира върху
предоставянето на здравни услуги и намирането на нови пазари за своя бързо разрастващ се
дърводобивен сектор. Впоследствие тя предвиди 2 млн. евро в многогодишния рамков
договор, сключен между държавата и регионалните власти на Бретан до 2020 г. Примерите
включват аудиовизуален клъстер, инициативи в областта на здравеопазването и биоенергетиката.
Ключови изводи:
o Беше необходима правилната структура на управление, за да гарантира успех.
Агенцията за градско планиране на Брест пое тази отговорност.
o Договорените механизми за финансиране също бяха от ключово значение и обхващаха
финансово участие от региона, държавата и ЕС.
o Първоначалното свързване също беше основен фактор за успеха и то трябва да излезе
извън политическите съюзи, за да включи активната ангажираност на местните
общности при създаването на обща визия и дългосрочна стратегия за развитие.
Инициативата за интелигентни селски райони във Финландия
Цифровизацията заема едно от първите места в дневния ред на финландското
прредседателство. През 2016 г. то проведе проучване „Интелигентни селски райони“ пред
селските райони и възможностите, предлагани от цифровизацията. Целта е да се проучат
възможностите за развитие и диверсифициране на услуги в селските райони чрез
цифровизация и експериментиране.
Проучването установи, че жителите и предприятията в селските райони желаят и са готови
да използват цифрови услуги. Цифровизацията може да доведе услугите по-близо до клиента,
да намали разходите и да окаже сериозно влияние върху селските райони, където структурната
промяна е бърза и разстоянията до физическите услуги се увеличават.
Не всички жители или компании обаче имат желанието или уменията да се възползват от
възможностите, предоставени от цифровизацията. Затова е важно да се запознаят хората с
цифровите инструменти и да се инвестира в изграждането на капацитета им и в желанието да
използват цифрови услуги.
Проучването даде серия от препоръки за подобряване на цифровите иновации в услугите
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в селските райони, които се използват сега за информиране на съществуващи и нови програми,
например адаптиране на подкрепата по ПРСР Мерки 7 (основни услуги) и 19 (LEADER/CLLD),
националната стратегия за широколентов достъп и правителственото решение за
Цифровизация на селските райони от 2017 г.
В Лапландия бе проведено предварително проучване, за да изследва предоставянето на
цифровизирани медицински услуги в отдалечени райони чрез павилион за здравни услуги с
диагностично оборудване (например лабораторни тестове и проследяване на артериалното
налягане), което пациентите могат да използват самостоятелно. Павилионът предлага и видео
връзка с медицинска сестра или лекар. Резултатите бяха положителни, но стана ясно, че са
необходими по-разнообразни и сложни услуги в подкрепа на използването на цифрови услуги
„Възможности за осъществяване на цифров скок“ (Valmiudet digiloikkaan) е едногодишен
проект, финансиран от МГД Jokivarsikumppanit. Целта е да се изгради капацитета на местните
предприятия, НПО и жителите за използване на цифрови услуги. Проектът съчетава обучение,
информация и демонстрационни мероприятия. Обхванатите теми включват провеждане на
видеоконференции за предприятия, маркетинг на социални медии, оптимизация на търсене на
машините за търсене, информационна сигурност, използването на цифрови услуги от
възрастни хора, както и виртуална реалност като средства за подобряване на дистанционната
работа.
Ключови изводи:
o За да се намали рискът от цифрово изключване (по район, възраст, образование, доходи
и т.н.), е необходима подкрепа за функциониращи връзки с данни (широколентов
достъп) и обучение за хора с ниско ниво на цифрови умения.
o При разработване на цифрови услуги за селските райони решенията трябва да се
базират на местни познания и местни потребности. Тук публичният сектор играе
решаваща роля при създаването на платформи и осигуряване на достъп до информация
и добри практики.
o Важно е да се измерят икономическите ползи от цифровизацията, за да се насърчат
повече предприятия да цифровизират услугите си и да се гарантира, че хората се
възползват от преимуществата.
o Трябва да се намерят иновативни решения на местните предизвикателства (мобилност,
здравеопазване и т.н.) чрез експериментиране на местно равнище.

Инициативата за цифрови селища в Германия
Проектът „Цифрови селища“ в провинция Рейнланд-Пфалц, Германия110 тестира цялостен
подход към цифровизацията на услугите в селските райони в три пилотни района: асоциациите
на общностите на Айзенберг, Гьолхайм и Бецдорф-Гебхардсхайн.
Проектът беше стартиран от Министерството на вътрешните работи и спорта на
Рейнланд-Пфалц и Института за експериментално софтуерно инженерство Фраухофер (IESE)
през 2015 г. и продължи до 2019 г., с общ бюджет от около 4,5 млн. евро. Създаването на обща
цифрова платформа има за цел да разработи и тества нови решения за доставката на местни
стоки, комуникации, мобилност и електронно правителство.
Проектът има пет основни цели:

((12) https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg smart-villages case-study de.pdf
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o
o
o
o
o

Иновации в интелигентна селска екосистема;
Разработване на междусекторни решения;
Създаване на култура на сътрудничество между местните заинтересовани страни;
Изграждане на устойчиви решения;
Разработване на достъпни цифрови решения.

Изпълнението на проекта „Цифрови селища“ се основава на подхода на „живите
лаборатории“. През първата фаза с местните жители и други заинтересовани страни се
обсъждат концепции и конкретни решения. След това се разработват прототипи, които се
доразвиват със заинтересованите страни до цифровизирането на конкретните решения, найвече под формата на мобилни приложения или цифрови уеб услуги. Примерите на досега
разработените услуги включват онлайн пазар със система на доброволни доставки и портал с
местни новини.
Ключови изводи:
o За успешно прилагане на проект за цифровизация, на първо място е необходимо да се
изгради иновационна структура, която изисква интердисциплинарни екипи, както и
местни хора от съответния селски район.
o Креативността и добрите идеи са от съществено значение. Проучването на
съществуващи инициативи и проекти може да бъде добър източник на вдъхновение.
o Работата с ранни прототипи, които отговарят конкретно на потребностите на жителите,
води до положителни резултати.
o От съществено значение е привличането на местни инфлуенсъри, както и осигуряване
на гъвкави модели за участие за жителите
“Социалните иновации са иновации, които са социални както в целите, така и в средствата
си. С други думи, те са иновации, които са добри за обществото и подобряват капацитета за
действие на обществата.”
В миналото градовете често са описвани като “локомотивите на икономическото
развитие, а селските райони - като вагоните, които са дърпани след големия градски
метрополис”. Селските райони обаче са доказали, че имат собствена динамика и че са
източници на важни иновации. Както се посочва в Декларацията от Корк 2.0 “трябва да получи
по-добро признание потенциалът в селските райони за предоставяне на иновативни,
приобщаващи и устойчиви решения за настоящи и бъдещи обществени предизвикателства като
икономически просперитет, продоволствена сигурност, климатични промени, управление на
ресурсите, социално включване и интеграцията на мигранти”.
Изследователски проекти като SIMRA111 и мрежи като ECOLISE112 разкриват факта, че
хиляди селища и селски райони правят точно това. Те потвърждават отново, че интелигентните
селища съществуват и са просто места, където местните хора обединяват своите умове и
ресурси, за да измислят и разработят иновативни отговори на неотложните местни и глобални
предизвикателства. По този начин те участват в различни форми на социални иновации.
В селските общности във всички части на Европа има доказателства за това как местната
енергия и находчивост, в съчетание с наличната технология, се прилагат успешно за справяне с
належащите потребности в области като транспорт, социални грижи или образование, но и

111
112

SIMRA - Social Innovation in Marginalised Rural Areas
ECOLISE - the European network for community-led initiatives on climate change and sustainability
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опасенията и заплахите в области като околна среда и климатични промени, които имат местно
и глобално измерение.
Много такива отговори, дадени от общността, се оказаха невероятно ефективни при
справяне с дълбоки проблеми, които иначе са трудни за решаване, и за обръщане на
тенденциите за намаляване числеността на населението, безработица, влошаване на околната
среда и качеството на живот. Това важи с особена сила в ситуации, когато действията на
общността са в съответствие и подкрепени от обществена политика и инициативи, които
признават и подпомагат подхода „от долу нагоре“.
Съществува обаче опасение, че тази политика изостава и не е в крак със събитията по
места. Пречките и ограниченията стават все по-очевидни, често поради прекъсване на връзката
между местните масови отговори и политики и програмите, разработени на други равнища.
При отсъствие на благоприятна политическа среда, съществува реална опасност възможността
за по- широка обществена ангажираност и социални иновации да бъде пропусната, което
изключително затруднява постигането на положителна промяна на местно равнище.
Следователно, предизвикателството е да се създаде по-благоприятна среда за
интелигентните селища: изграждане на капацитет за общностно планиране; премахване на
законодателните и административните пречки; и обединяване на използването на Програми
за развитие на селските райони (ПРСР) с други фондове на ЕС и национални фондове, като
същевременно се насърчават възможности за привличане на частно финансиране

Съживяване на услугите в селските райони чрез социални иновации
Предоставянето на услуги е най-бързо растящият сектор в глобален мащаб, но в много
селски райони, където в предоставянето на услуги е наблюдаван спад през последните
десетилетия.
Малките предприятия са закрити, по-големите предприятия са закрили клоновете си в
селищата (например банки, пощенски станции), съкращенията в публичния сектор водят до
влошаване на услугите или до централизация, а приватизацията на някои услуги (жилищно
настаняване, библиотеки, социални грижи) заплашва доставките в отдалечените райони.
В този контекст самите общности често вземат мерки, за да запълнят празнините, като се
намесват в най-различни области като жилищно настаняване, транспорт и мобилност,
социални грижи, банкиране, обучение, енергетика, рециклиране и икономическо развитие.
Причините за този вид общностен отговор могат да са различни - от закриване на
жизненоважна услуга (училище, пощенска станция, магазин, автобусна линия) до значително
понижаване на качеството на дадена услуга, например социални грижи, или понякога дори
разпознаването на заплаха или нереализирана възможност.
Загубата или влошаването на качеството на важна услуга или идентифицирането на
възможност не е непременно достатъчно, за да катализира социални иновации. Необходими
са определени благоприятни условия, за да предприемат действия. Първостепенно значение
измежду тях има лидерството и социалният капитал, както наличието на достатъчно връзки и
доверие между местните хора, за да подкрепят колективни действия.
В някои райони вече съществува високо ниво на социален капацитет, разработван в
продължение на много години. В други райони може да са необходими мерки и процеси в
подкрепа на лидерството и изграждането на доверие и капацитет преди предприемането на
по-амбициозни проекти.
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Институционалната подкрепа също е важна за създаването, успеха и дългосрочната
устойчивост на инициативите на общността. През последните десетилетия например
договарянето с публичния сектор е изиграло важна роля за стимулиране на социалните
иновации и за създаване и развитие на социално предприятие. Необходима е обаче и поширока рамка за публична подкрепа.
Въпреки че няма един-единствен модел за социални иновации при предоставянето на
услуги в селските райони, доказателствата сочат, че е необходима критична оценка на местните
активи и правилната комбинация от публични, частни, изследователски инициативи или
инициативи на гражданското общество. Възможностите за социални иновации възникват в
творческата пресечна точка между моделите за предоставяне на услуги.
Примерите от практиката, анализирани от Тематичната група ЕСМ сочат към няколко
възможни сценария на социални иновации:
o В селските райони със силен социален капитал (и гъвкави регулации) има доказателства
за преки инвестиции на общността в стратегически местни активи (енергетика,
широколентов достъп, транспорт, грижи). Тази инвестиция се основава на общностни
източници на финансиране и работна ръка, с реинвестирането на излишните средства,
генерирани от тези активи, в други икономически и социални дейности (например
английския и шотландския фонд за общностно развитие(9) или германските и датските
кооперации за възобновяема енергия).
o В някои селски райони инициативата идва от иновативни общини (например
мултифункционалните центрове в създаването, успеха и дългосрочната устойчивост на
инициативите на общността. През последните десетилетия например договарянето с
публичния сектор е изиграло важна роля за стимулиране на социалните иновации и за
създаване и развитие на социално предприятие. Необходима е обаче и по-широка
рамка за публична подкрепа.

ПЪРВИЯТ ГРАД-СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Селцето Алстън Мур в Камбрия изведе социалните иновации на ново равнище като стана
първият сертифициран „Град- социално предприятие“ в Обединеното кралство. С население от
2 100 това бивше миньорско селище губи основните си мини през 50-те години на миналия век.
Тридесет години по-късно най-големият работодател в областта - стоманолеярна, в която са
заети повече от 200 души - също затваря врати, което води до период на продължителен
упадък, за който допринася и отдалечеността на селището.
Повратната точка обаче настъпва през 2002 г., когато селището е подминато от
доставчиците на интернет и общността се сплотява и създава собствена местна широколентова
услуга,. Когато местният магазин бил закрит, общността се мобилизирала отново и с времето
се развила нова местна сила.
В момента има 24 регистрирани социални предприятия в района - от пекарна и спортна
зала до снегорин на общността и историческа жп гара, като всички от тях се управляват до
голяма степен от доброволци. Всяко от тях осъществява дейност като отделно предприятие, но
всички трябва се ползват и да реинвестират печалбите обратно в местната икономика. С повече
от 50 поддържани работни места, стотици участващи доброволци и годишен оборот от 2,2 млн.
лири стерлинги, журито на Наградите за социални предприятия в Обединеното кралство описа
Алстън Мур като "модел за подражание в други малки райони".
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Rezo Pouce113 е интелигентна услуга за автостоп, разработена за първи път във френските
департаменти Тарн е Гарон и От-Гарон през 2010 г. Услугата е отговор на транспортните нужди
в селските и крайградските райони и е подобна на споделянето на автомобили, но е насочена
основно към кратки пътувания, организирани в кратък срок. Услугата е създадена като
социално предприятие, което обединява различни групи, които се интересуват от мобилността:
местни власти; транспортни оператори; асоциации; фондации; потребители; служители.
Участват над 1 500 френски общини.
Финансираният от ЕС изследователски проект Milesecure определи еко селището
Клохджордан като един от водещите европейски „очаквани опити“ на градовете в преход към
нисковъглеродно общество. Еко селищата обикновено имат едни от най-ниските въглеродни
отпечатъци от всички селища в развитите страни, като отпечатъкът на Клохджордан е под
половината от средния за Ирландия. Еко селището Клохджордан в Ирландия е основано през
1999 г. от група хора, обединени около създаването на екологична, икономична и социално
устойчива общност върху ферма от 27 хка. В момента общността се състои от 50 семейства,
които живеят в нискоенергийни домове, които разчитат на възобновяема енергия, разполагат
с парцели за самостоятелно отглеждане и изследване, ферма, бизнес център, място за
представления, хостел и редица образователни предложения.
Според ECOLISE съществуват около 1 200 инициативи от типа „Градове в преход“,114 15 000 еко
селища115 и над три милиона специалисти по пермакултура управляват водени от общностите
проекти за устойчивост по цял свят. По- конкретно в Европа съществуват 2 500 инициативи за
общностна енергетика, 1500 общности Slow Food (насочени към запазване на традиционната и
регионалната кухня и които насърчават отглеждането на растения, семена и добитък,
характерни за местните екосистеми) и около 7 000 подкрепени от общността земеделски
кооперации, изхранващи над един милион жители.
Въпреки положителната инерция, инициативите на общностите се изправят пред редица
пречки и ограничения, които могат да намалят техния потенциал за растеж и възпроизвеждане.
Основно ограничение за много инициативи е сериозното или често изключителното разчитане
на доброволци. При наличието на семейство, работа и други ангажименти за много хора е
трудно или невъзможно да поемат допълнителни роли в общността, а за тези, които го правят,
това предполага допълнителни изисквания и натиск върху по-малка група.
Регулаторните пречки, трудностите при достъпа и контролирането на местните активи,
липсата на достъп до публично финансиране, както и трудностите при договаряне на сложни
регулаторни и административни процеси, представляват допълнителни ограничаващи фактори
за развитието на инициативите на общностите.
Съществуват и изкривявания на пазара като субсидиите за промишлеността на
изкопаемите горива. Нетният ефект може да послужи за увеличаване на конкурентното
предимство на по- големите промишлени процеси, тези, които не се включват непременно в
социалните и екологичните разходи. Тези въпроси със сигурност са сложни и намирането на
решения изисква диалог между създателите на политики и инициативите на общностите, за да
се определят и премахнат пречките и да се осигури необходимата подкрепа и съдействие за

113 www.rezopouce.fr
114 „Град в преход“ е движение, което се разраства от 2005 г. То се отнася за общности, които се заемат с решаването на големите предизвикателства,
пред които се изправят, като започват действия на местно равнище. Чрез обединение те могат да заедно да осигурят решения. Подходът сега е достигнал
до повече от 50 страни, в хиляди групи: https://transitionnetwork.org
115Екоселището е селищна общност, коeто съзнателно е проектиранo чрез процеси на участие на местно ниво в четирите измерения на устойчивостта
(социална сфера, култура, екология и икономика) за регенериране на социални и природни среди.
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отключване на действителния потенциал на действията, водени от общностите.
Някои държави и региони бележат добър напредък в това отношение, като осигуряват
важни изводи за това как могат да се изградят различните елементи на една благоприятна
рамка. В Дания например, където 70-80% от съществуващите вятърни генератори са
собственост на общностите и процентът на произведената възобновяема енергия от
общностите е един от най-високите в света, ясно можем да видим влиянието на подкрепящото
законодателство върху общностния енергиен сектор.
Създателите на политики на всички нива започват да осъзнават стойността на водените
от общността проекти. Ако това се превърне в подходящи политики и инициативи, би могло да
даде реална възможност да се гарантира, че общностите са в центъра на прехода към поустойчиво бъдеще

БИОЕНЕРГИЙНИ СЕЛИЩА
В селския район на Гьотинген, Германия, МИГ Gottinqer Land е силно ориентирана към
възобновяемата енергия и действията в областта към климата. Нейният проект за
биоенергийни селища се стреми да стимулира производството на възобновяема енергия в 120
селища в района. При първоначалната покана за предложения по проекта кандидатстваха 34
селища, девет от които са допуснати до етапа на предварително проучване. В момента действат
пет биоенергийни селища.
Изпълнението на проекта има ясно обособени етапи:
1.

Иницииране: споделяне на информация за проекта, начало на процедурата по подбор

и участие на гражданите;
2.

Планиране: включително проучване на данни за консумацията на топлинна енергия,

инвестиционни изисквания и експлоатационни разходи, предварително проучване и
финансово моделиране;
3.

Изграждане: строителство на инсталация за биогаз, пещ за дървени стърготини и селска

топлинна мрежа.
Проектът свързва местните фермери със селски кооперативи, които ръководят
производството и разпространението на енергия. Първоначалното финансиране идва от три
основни източника: местната общност; LEADER и федералното правителство.
Изграждането на подходяща благоприятна рамка, която включва всички заинтересовани
страни, е от съществено значение за оптимизирането на приноса на социалните иновации.
Инициативите на общностите трябва да бъдат част от процеса, като допринасят или директно
на местно ниво, или чрез представителни мрежи или асоциации. На европейско равнище метамрежи като ECOLISE116 могат да осигурят подходяща платформа за ангажиране. ECOLISE свързва
практически специалисти с изследователи и създатели на политики в стремежа си да увеличи
добавената стойност на водените от общностите дейности в областта на климата в Европа.
Освен това тя се ангажира със създателите на политики за разработване на по- подкрепяща
политически рамка. Секторни мрежи като RESCoop (енергийни общности) и „Slow Food“ също
116 ECOLISE - европейската мрежа за водени от общностите инициативи за измененията в климата и устойчивостта, основана през 2014 г., понастоящем
дейностите на мрежата се разпространяват във всички държави членки на ЕС, както и на международно равнище
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могат да играят важна роля.
Благоприятната рамка трябва да се изгради на различни равнища. По-конкретно трябва
да се направи повече за създаване на осведоменост от потенциала на различните мерки на
ПРСР и по-специално за ВОМР в подкрепа на социалните и цифрови иновации в услугите в
селските райони. Ако са добре управлявани, МИГ-и могат да осигурят гъвкава и индивидуална
подкрепа за местните иноватори на всеки етап: от първоначалната идея до успешното
разширяване. Прилагането на ВОМР зависи и от изграждането на капацитета на различните
институции, ангажирани с управлението на ЕСИФ, за да проектират и реализират програми по
начини, които създават благоприятните условия за местни иновации.
На местно или регионално равнище трябва да се гарантира, че е налице необходимата
подкрепа за подпомагане на общностите за намиране на иновативни отговори на
идентифицираните предизвикателства и възможности.
От съществено значение тук е целенасочената подкрепа в помощ на общностите:
o Изграждане на капацитет и социален капитал чрез предоставяне на обучение,
консултации, улеснения и съдействие при формирането и създаването на групи;
o Управление на административните процеси и процедури, включително разработване на
предложения за финансиране;
o Използване на диагностични инструменти за подпомагане на приоритизирането на
проектите и дейностите;
o Идентифициране на подходящи организационни модели (кооперации, социални
предприятия, асоциации и т.н.);
o Укрепване на връзките между услугите и дейностите чрез създаване на селски центрове
и мултифункционални центрове;
o Достъп до финансиране и ресурси чрез ПРСР и други ЕС и национални източници на
финансиране;
o Създаване на мрежа с други общности, които участват в по-малки местни инициативи
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Географската, цифровата, комуникативната и икономическата свързаност нарастват по
важност за подкрепа на развитието тъй като икономиката става по-свързана. Въпреки че са
направени инвестиции в инфраструктура, включително на равнище ЕС, регионите на ЕС
значително се различават, когато става въпрос за достъпност.
Интелигентни селски райони и цифровизация
Най-често идентифицираната характеристика на визията за селските райони до 2040 г., е
свързана с развитие на интелигентните селски райони и цифровизацията. Очаква се селските
райони да се възползват от възможността за цифровизация като широк спектър от инструменти
за отговор на нуждите на жителите и бизнеса и адаптиране към всички ползи, предлагани от
цифровизацията следвайки рамката на интелигентните селища. Цифровизацията се възприема
като средство за намаляване на различията между градските и селските райони.
Определят се и набор от условия за постигане на характеристиката на визията за
интелигентните селски райони и засилване на цифровизацията. Основното изискване е за
осигуряване на висококачествен достъп до интернет и цифрова свързаност:
o физическата цифрова инфраструктура е от съществено значение за икономическото
развитие и за образованието и изграждането на капацитет на населението в селските
райони на всеки етап от живота им,
o може да се използва за проектирането и прилагането на системи, които могат да
направят процесите по-ефективни, да намалят бюрокрацията, както и свързаните с нея
разходи,
o осигурява възможности за създаването на механизми, чрез които големи компании и
структурите за научни изследвания и развитие да могат да подпомагат предсставители
на малката местна икономика,
o разработването на решения за подобряване на цифровата грамотност, адаптирана към
нуждите на местните територии,
o цифрови инструменти във веригите за създаване на стойност,
o както и регионални платформи за електронна търговия за съкращаване на хранителни
вериги.
Цифровизацията играе решаваща роля за подобряване на свързаността, която разчита на
потоците от данни, комуникацията и обмен на информация. Тъй като икономическите дейности
стават все по-малко материални, цифровата инфраструктура и уменията стават по-решаващи.
Това има потенциала да засили свързаността на областите, които са географски по-малко
свързани. Регионалните различия в цифровата инфраструктура обаче остават и засилват
съществуващите модели. Периферните региони също имат по-нисък достъп до широколентов
достъп от ядрото. Регионите в Португалия, Южна Италия, Белгия, Гърция, Румъния и България
са сред тези с по-малко на брой домакинства с достъп до широколентов достъп. Това е особено
проблематично за изоставащите региони, защото липсата на инструменти от решаващо
значение за икономическата дейност — която се очаква да придобие значение в бъдеще —
може допълнително да възпрепятства икономическото развитие на регионите. "Цифровото
разделение" може да подсили съществуващите различия, тъй като регионите, които вече се
разминават и на които липсва необходимата цифрова инфраструктура, ще продължат да се
борят да запазят и привлекат икономическа дейност.
Има три основни стълба на цифровото разделение в селските райони: широколентова
инфраструктура, използването на цифрови услуги и цифровата грамотност на населението.
Обсъждането на политиката обаче често е доминирано само от един от тези стълбове.
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Развитието на селски райони, които са подготвени за бъдещето, изисква действия по всичките
три стълба едновременно.
Наличието на цифрови услуги е от съществено значение за използване на потенциала за
добра широколентова инфраструктура. В градските райони тези услуги могат да се изпълняват
автономно поради достатъчното на брой граждани и доставчици на услуги. Мащабът, който
бързо може да позволи например масово използване на мобилни услуги или мрежа за здравни
и социални грижи, не винаги е очевиден в селски райони. Поради това, възможно е в селските
райони да са необходими различни решения, такива, които често изискват иновативно мислене
и въвеждане на съответна, специфична за условията организационна структура.
Решаващият фактор, които възпрепятства развитието на първите два стълба е цифровата
грамотност на жителите в селските райони. Цифровото образование не се постига само с
достъп до широколентова връзка и цифрови услуги. То изисква ниво на познания и
компетентност при работата с цифрови инструменти и зависи от наличието на минимални
основни познания по редица теми като сигурност, поверителност или използване на
приложения.
Когато са добре проектирани и работещи, интелигентните селища не само се стремят към
преодоляване на цифровата пропаст. Те са много по- амбициозни. Ако успешно обхванат и
трите стълба, интелигентните селища могат да подкрепят истинска цифрова трансформация.
Има много сходства между цифровата трансформация, която се осъществява в
промишлеността и в селските райони. Цифровите технологии бързо променят използването на
медиите и данните в определени услуги и продукти. Обусловените от технологиите цифрови
процеси променят пазарите и промишлеността пред очите ни. Възникват цифрови модели на
стопанска дейност, които имат потенциала напълно да преосмислят съществуващите. Те са
готови да се възползват от възможността, предоставена от цифровизацията - независимо къде
живеят.
Цифровото образование не се постига само с достъп до широколентова връзка и цифрови
услуги. То изисква ниво на познания и компетентност при работата с цифрови инструменти и
зависи от наличието на минимални основни познания по редица теми като сигурност,
поверителност или използване на приложения.
Когато са добре проектирани и работещи, интелигентните селища не само се стремят към
преодоляване на цифровата пропаст. Те са много по- амбициозни. Ако успешно обхванат и
трите стълба, интелигентните селища могат да подкрепят истинска цифрова трансформация.
Има много сходства между цифровата трансформация, която се осъществява в
промишлеността и в селските райони. Цифровите технологии бързо променят използването на
медиите и данните в определени услуги и продукти. Обусловените от технологиите цифрови
процеси променят пазарите и промишлеността пред очите ни. Възникват цифрови модели на
стопанска дейност, които имат потенциала напълно да преосмислят съществуващите.
Очевидно цифровизацията има по-широки приложения от предоставянето на услуги в
селските райони като стимулиране на икономиките и предприятията в селските райони.
Интелигентните селища трябва да постигнат цифрова трансформация, която разгръща
пълния и отличителен потенциал на техния конкретен район. За да го постигнат, те трябва да
разгледат цялата цифрова екосистема, в която желаят да участват. Екосистемата може да се
състои от разнообразни решения, които свързват устройствата и които събират, комбинират
или управляват данни за различни услуги в селските райони като мобилност, здравеопазване,
грижи, образование. Различните компоненти на една цифрова екосистема се нуждаят от
Проучване_Smart Villages_2022

139

внимателно обмисляне, за да се постигнат най-добрите резултати. Екосистемата е микс от
цифрови и ръководени от човека процеси и не се състои просто от стандартни технически
решения. Управлението на тази местна екосистема предполага овладяване на петте слоя, от
които се състои: общество; цифрови услуги; техническа платформа; инфраструктура; и
кръстосания слой на организационната екосистема.
Участието на различни групи заинтересовани страни е необходимо за успешното
изпълнение на проектите за цифрови иновации в селските райони. Обикновено това означава
работа с общините, частния сектор и местните жители.
Проучването на финландското правителство за предизвикателствата, които стоят пред
селските райони, и за възможностите, предлагани от цифровизацията, дава препоръки за
интегрирането и активирането на различни групи заинтересовани страни в селските райони.
Резултатите се използват за подкрепа по Мярка 7 на ПРСР (основни услуги) и Мярка 19
(LEADER/CLLD), националната стратегия за широколентов достъп и правителственото решение
за Цифровизация на селските райони от 2017 година.
Местните жители трябва да бъдат включени от самото начало и да се изградят цифрови
решения въз основа на определените им нужди. Участието на местните предприятия и
местната община е много важно.
Организациите, които се създават в селските райони, като асоциации и местни клубове,
трябва да се разглеждат като мултипликатори, особено ако проектите са насочени към
социални иновации и доброволни дейности.
Интересно е, че проучването призовава за иновативни решения за предоставяне на
услуги - например за селска мобилносt транспортни предизвикателства - и посочва, че те
трябва да бъдат идентифицирани чрез експериментиране на местно равнище. То препоръчва:
o Цифрови пунктове за консултации в местни центрове за услуги;
o Повишаване на цифровите умения чрез доброволна партньорска подкрепа,
организирана от НПО;
o Обучение на цифрови посланици в общини и правителствени учреждения;
o Предоставяне на доброволна помощ, партньорска подкрепа или квартална подкрепа
чрез цифрови средства;
o Завръщане на многосубектните, многофункционалните и цифровизирани училища в
селата;
o Развитие на цифровия капитал на предприятията в селските райони.
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Европейската зелена сделка включва цел за намаляване на свързаните с транспорта
емисии на парникови газове с 90% до 2050 г. ЕК планира да приеме цялостна стратегия за
постигане на тази цел и да гарантира, че транспортният сектор на ЕС е подходящ за чиста,
цифрова и модерна икономика. Целите включват:
o Увеличаване на усвояването на превозни средства с нулеви емисии
o Предоставяне на устойчиви алтернативни решения на обществеността и
предприятията
o Подкрепа за дигитализация и автоматизация
o Подобряване на свързаността и достъпа.
Как може да се приложи на практика нова визия и нова политика за мобилност в селските
райони в условия на възникващите нужди от мобилност и наследените дефицити на мобилност,
като се има предвид широкото разнообразие на контекста на прилагането в Европа според
SMARTA?
Политиките за мобилност в селските райони в ЕС се характеризират със следните три
основни
o Няма политика за мобилност в селските райони на европейско равнище, нито
задължение за държавите членки да имат такава политика
o Нито една европейска държава членка няма обвързана с целите политика за мобилност
в селските райони, с възложени отговорности и достатъчен ангажиран бюджет, за да я
изпълни
o Оставя се на регионите и местните райони да предоставят такива услуги, каквито смятат
за подходящи, ако изберат да, или да направят каквото могат с ограничените ресурси

Latvia

Yes, but only with aspirational goals and without target
objectives

Трябва да се вземат предвид четири конкретни въпроса:
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o Настоящите рамки (включително механизмите за финансиране) не са насочени към
постигане на добри резултати в сферата на мобилността в селските райони. Това
означава, че поне в краткосрочен план организаторите на схеми за мобилност в
селските райони трябва да намерят свои собствени начини да мобилизират
заинтересованите страни и финансите, да постигнат изпълнение, да спазват (или да
намерят заобиколни решения) за регулаторни изисквания и т.н., тъй като системата все
още не е създадена, за да им помогне, или в някои случаи дори да се справят с
исканията си.
o Организаторите на схеми за мобилност в селските райони често не са упълномощени
транспортни агенции, нямат специалисти по транспорт на пълно работно време и имат
ограничен опит в транспортните операции. Те са или общности (включително местни
агенции), които знаят какво трябва да бъде решено или са новатори на решения и се
учат как да се справят с това. Това може да бъде стръмна крива на учене, която ще бъде
значително облекчена от насоки, трансфер на ноу-хау, структурирани методологии и
партньорска подкрепа или наставничество (включително от градския сектор, който
постигна трансформация през последните десетилетия).
o Мобилността в селските райони е фактор за живота, дейностите и бизнеса на една
общност и сама по себе си не е самоцел. Схемите за мобилност в селските райони
трябва да се основават на действителните нужди на общността и да са тясно свързани
с дейностите там. Колкото повече една услуга за мобилност в селските райони може да
бъде свързана с други дейности и да седи в рамките на по-широки пакети, толкова поголям е шансът им за успех.
В същото време мобилността в селските райони може да се разглежда като активиращ
или мултиплициращ фактор, който може да осигури основа или да подобри резултатите и да
повиши резултата на други инвестиции в тях при широко разпространение.
Пакетът от решения за мобилност може да включва:
o Някакво ниво на конвенционален обществен транспорт, било то в целевата зона или
наблизо, което осигурява структурираната рамка на обществения транспорт;
o някои гъвкави услуги за мобилност, общи или специализирани DRT, споделено такси и
др.;
o организирано лифт-даване в рамките на общността;
o организирано и неформално споделяне на пътувания, което може да включва
обединяване на автомобили, автостоп, споделяне на пътувания и др.;
o споделяне на активи (кола, велосипед); и,
Като се започне от пакета от мерки, ключовият момент е, че заинтересованите страни по
прилагането трябва да се съсредоточат върху намирането на смесица от формални
организирани и неформални форми на мобилност, най-подходящи за нуждите на района,
наличните ресурси и това, което самата общност е готова да направи.
SMARTA предлага три основни фактора, които биха могли да доведат до интелигентни
селски транспортни райони в бъдеще: работа в мрежа, капацитет и финансиране.
Тези фактори могат да бъдат включени в европейски, национални и регионални
програми, най-рационално в съществуващите рамки за развитие на селските райони (така че
съществуващите канали да могат да бъдат използвани).
o Местните изпълнители се нуждаят от структурирана програма за развитие на
капацитета, поддръжка и насоки
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o Стандартни области – оценка на нуждите, планиране, операции, оптимизация на
ресурсите, популяризиране
o Нови области на умения – ИКТ, приложения, данни, бизнес модели, маркетинг
o Включване като специфична интервенция в СП за ОСП (например LEADER) или като
подпомагаща подинтервенция в други интервенции
o Подпомагане на иновациите
o Приоритизиране на резултатите от мобилността пред устройствата
o Използване на социални, здравни, обучителни и туристически инициативи
o Премахване на бариерите, разходите за инициативи на общността и доброволците
(напр. застраховка)
Много широк спектър от решения за споделена мобилност, които могат да се управляват
в селските райони, са демонстирани в редица европейски проекти, включващи (SMARTA,
SMARTA2, LAST MILE, MAMBA, INCLUSION, MARA, MELINDA, Hi-Reach), които образно се
представят по този начин на фигурата по-долу

Тези решения решения за споделена мобилност включват основно три основни подхода:
o Гъвкави транспортни услуги, които работят в стила на обществения транспорт, като
например маршрутно базиран транспорт при поискване от врата до врата
o Услуги за споделяне на пътувания, в които пътуванията се комбинират, така че хората да
пътуват заедно, например споделено такси, обединяване на автомобили, пътуване на
автостоп с доброволно и електронен
o Споделяне на транспортни активи, при което хората могат да имат достъп до превозни
средства, когато трябва да пътуват, без да се налага да ги притежават, като споделяне
на автомобили или споделяне на велосипеди.
Те стават много по-ефективни, когато са координирани или, интегрирани с автобусните и
железопътните услуги с фиксиран маршрут. Те могат да разширят обхвата на конвенционалната
мрежа за обществен транспорт, достигайки допълнителни зони и предлагайки по-високи нива
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на обслужване, отколкото би било възможно или достъпно с по-големи превозни средства. Те
обикновено изискват минимална инфраструктура и могат да бъдат разположени бързо,
обикновено от местни участници, използвайки местни ресурси. След като рамката е въведена
и има задължения за действие, могат да бъдат разгърнати широк спектър от услуги за
споделена мобилност.
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6. Проучване на приети дефиниции на понятието „Интелигентни селища“ сред
останалите страни членки на ЕС
Една от задачите на проект “Интелигентни еко-социални селища, иницииран от
Европейския парламент е да изясни концепцията за интелигентни селища чрез разработване
на дефиниция. След проведени редица дискусии и събрана информация, получена от
заинтересованите страни, определената дефиниция се стреми да обхване както съществуващи
настоящи дейности, така и бъдещи възможности, и необходимостта от гъвкавост, за да се
улесни използването му в различни национални и местни контексти. Също така разглежда
контекста на политиката и по-специално предложението за ОСП след 2020 г., което предвижда
по-голяма гъвкавост при избора на политики за държавите- членки. Идеята е да се позволи
държавите-членки да съгласуват и съсредоточат политиката върху техните специфични нужди,
а по този начин и по отношение на дизайна и изпълнение на интервенции за подкрепа за
интелигентни селища. Следователно целта на определението е да вдъхнови и обясни
потенциала на концепцията – за общностите в селските райони също да предприемат действия
както и за политиците при вземането на решения за бъдеща подкрепа за интелигентни селища
Предвид горното Европейския парламент дава обща работна дефиниция за интелигентни
селища: Интелигентните селища са общности в селските райони, които използват иновативни
решения, за да подобрят устойчивостта си, надграждайки местните силни страни и
възможности.
На базата на това общо работно определение Европейския парламент дава подробни
насоки на държавите-членки какво следва да използват в създаването на своите концепциии
за Интелигентни селища.
Интелигентните селища са общности в селските райони, които използват иновативни
решения за подобряване на своята устойчивост, надграждайки местните силни страни и
възможности. Те разчитат на подход на участие за разработване и прилагат своята стратегия за
подобряване на своите икономически, социални и/или екологични условия особено чрез
мобилизиране на решения, предлагани от цифровите технологии. Интелигентните селища се
възползват от сътрудничество и съюзи с други общности и участници в селските и градските
райони. Приемането и изпълнението на стратегиите за интелигентно селище може да се
основава на съществуващи инициативи и може да бъде финансирано от различни публични и
частни източници.
Общностите в селските райони могат да включват едно или няколко населени места, без
никакви ограничения относно административните граници или броя на жителите. Що се отнася
до условията за допустимост за подпомагане държавите-членки могат да използват дефиниции
за селски райони, както е предвидено от ОИСР, EUROSTAT или други определения.
Подходът на участие означава активно участие на местната общност в изготвянето и
вземане на решения относно стратегията за интелигентни селища. По време на фазата на
изпълнение, подходът на участие ще гарантира, че нуждите от изграждане на капацитет и от
обучение на хората са удовлетворени и правилно адресирани.
Цифровите технологии включват например информационните и комуникационните
технологии, използване на големи данни или иновации, свързани с използването на интернет
на нещата (IoT). Те действат като лост и на практика ще позволят на интелигентните селища да
станат по-гъвкави, да използват по-добре своите ресурси и да подобрят привлекателността на
селските райони и качеството на живот на жителите на селските райони. Използването на
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цифрови технологии не е предпоставка да дадено населено място да стане интелигентно
селища. Но там където има високоскоростен широколентов достъп до интернет значително се
улеснява внедряването на цифровите решения.
Стратегиите за интелигентни селища отговарят на предизвикателствата и нуждите на
тяхната територия, като се основават на техните местни силни страни и възможности.
Стратегиите трябва да определят краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели.
Напредъкът трябва да се измерва чрез показатели за изпълнение, които ще бъдат определени
в „пътна карта“. Тези „пътни карти“ трябва да се преразглеждат на редовни интервали, за да се
позволи актуализирането им с цел непрекъснато подобряване. Стратегиите могат да имат за
цел например: подобряване на достъпа до услуги (в различни области като здравеопазване,
обучение или транспорт), подобряване на бизнес възможностите и създаване на работни
места, развитието на къси вериги за доставка на храни и земеделски практики, развитието на
възобновяеми енергийни източници, развитието на кръгова икономика, по-добро използване
на природните ресурси, дейности спомагащи адаптиране към изменението на климата, и
опазване на околната средаи биоразнообразието, по-добро оценяване на културното
наследство за по-голяма туристическа привлекателност и др.
В таблица №6 е представена подробна информация относно това, в кои държави – членки
има приета официална дефиниция за интелигентни селища; какво включва определението за
интелигентни селища; включва ли насоченост към цифровите технологии и въвеждане на
социални иновации в селските райони както и механизмите за подпомагане развитието на
интелигентните селища.
Според така събраната информация като обобщение може да се направят следните
изводи: в седем държави-членки (Австрия, Ирландия, Латвия, Полша, Словения, Франция,
Чехия) има официално прието определение за интелигентни селища. В по-голямата част
останалите държави-членки дори и без прието определение за интелигентни селища има
създадени механизми за въвеждане на цифровите и социални услуги в селските райони.
Въведени са и се използват механизми за подпомагане на стратегиите за интелигентни селища
чрез ОСП. Тези механизми са индиректно, косвено насочени както в програмен период 20142020, така и са заложени в бъдещия програмен период 2021-2027 г. В повечето случай за
развитието на интелигентни селища държавите-членки използват подхода ЛИДЕР/ВОМР за
активизиране на местните общности и подготвяне на стратегиите си.
Единствените страни, които според информацията, която са предоставили,нямат точно
определен подход за развитие на интелигентни селища това са Швеция, Естония и Хърватия.
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Таблица 6: EU MSs Policies
Държавичленки на ЕС

Австрия

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
Интелигентни селища са Цифровизацията е ключов Няма
налична
общности в селски райони, аспект в определението за конкретна информация
които
разработват Интелигентни
селища. по този аспект.
интелигентни решения на Дигиталната
предизвикателствата в своя трансформация
се
местен контекст. Те се разглежда
като
основават
на инструмент, а не като цел
съществуващите
местни сама по себе си. Посилни страни и възможности, специално, в рамките на
за да започнат процес на подхода
ЛИДЕР/ВОМР
устойчиво развитие на своята цифровите технологии ще
територия. Те разчитат на играят
роля
при
подход на участие за внедряването
на
разработване и прилагане на концепцията
за
стратегии за подобряване на Интелигентни селища.
техните
икономически,
социални и екологични
условия, по-специално чрез
насърчаване на иновациите
и
мобилизиране
на
решенията, предлагани от
цифровите технологии.
Интелигентните селища се
възползват
от
сътрудничество и съюзи с
други общности и участници
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
» ОСП 2014-2020:
Непряко, няма наличие на
интервенция
за
директна
подкрепа за Интелигентни селища
» ОСП 2021-2027:
Да, планират се директни
интервенции за интелигентни
селища чрез:
Подхода ЛИДЕР/ВОМР
Местните инициативни групи
(МИГ) могат да интегрират
концепцията за интелигентни
селища и да я приложат за
предпочитане чрез общи проекти
(интегрирано обработване на
местни предизвикателства чрез
нови и иновативни решения, нови
технологии в цифровизацията).
Нови компоненти в ЛИДЕР:
Интеграция на градове с до 70 000
жители; задължителна квота за
равнопоставеност на пола в
комисията за подбор за теми като
„Интелигентни селища“, Местен
дневен ред 21 и обновяване на

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
в селските и градските
райони. Инициирането и
изпълнението на стратегиите
за интелигентни селища
може да се основава на
съществуващи инициативи
(особено ЛИДЕР/ВОМР) и да
се финансира от различни
публични
и
частни
източници.

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
селата, „Зелена сделка“;
Интервенция за създаване и
поддържане на центрове в
общините има за цел да създаде
нови решения за свободните
сгради
в
центровете
на
градовете/селата, като се обърне
внимание на проблемите с
намаляващото
население
и
мобилността.
Регионални
партньорства
за
иновации, следвайки подхода на
ЕПИ-АГРИ с много участници. В
този контекст регионалните микро
и малки предприятия трябва да
бъдат свързани, за да се подобрят
веригите за създаване на стойност
и
кръговата
икономика.
Интелигентните селища могат да
бъдат
подкрепени
и
чрез
регионални
партньорства
за
иновации.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа
Конкретни дейности за работа в
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Държавичленки на ЕС

Белгия
Фландрия

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

мрежа се организират по темата за
Интелигентни селища.
Няколко срещи/конференции
НСМ организира няколко събития
за комуникация и обсъждане на
концепцията за интелигентни
селища и представяне на пилотни
проекти.
- Няма
идентифицирана Няма налична конкретна Няма
налична » ОСП 2014-2020:
дефиниция за Интелигентни информация
по
този конкретна информация Само
индиректно,
не
са
селища
аспект.
по този аспект.
идентифицирани
специални
интервенции за Интелигентни
селища.
Подхода ЛИДЕР/ВОМР:
12 Местни инициативни групи във
Фландрия
решиха
да
се
съсредоточат върху темата за
устойчивите села. Най-голямата
част от бюджета отива за
инвестиционни проекти, насочени
към подобряване на социалното
сближаване на жителите.
» ОСП 2021-2027:
Косвено, не са идентифицирани
специални
интервенции
за
Интелигентни селища.
Подхода ЛИДЕР/ВОМР:
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Държавичленки на ЕС

БелгияВалония

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Проект
„Platteland
Plus“:
Бенефициенти
са
общински
органи, сдружения с нестопанска
цел, междуобщински кооперации,
фондации, публични юридически
лица.
(Фокусът
върху
интелигентните селища предстои
да бъде потвърден)
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа
посредством предоставяне на
информация и комуникация за
двжижението
Интелигентни
селища.
Няма
идентифицирана Няма налична конкретна Няма
налична » ОСП 2014-2020:
дефиниция за Интелигентни информация
по
този конкретна информация Косвено,
няма
конкретна
селища
аспект.
по този аспект.
интервенция за Интелигентни
селища.
» ОСП 2021-2027:
Косвено,
няма
конкретна
интервенция за Интелигентни
селища.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Да,
специфични
мрежови
дейности
за
Интелигентни
селища.
Обучение/работилници/семинари
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Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
за Интелигентни селища.
Семинар „Умни селски територии“
от 16 декември 2021 г
Редовно
споделяне
на
новини/информация
за
Интелигентни селища: Статии в
комуникационните медии на
мрежата.

България

Няма
идентифицирана Няма налична конкретна Няма
налична
дефиниция за Интелигентни информация
по
този конкретна информация
селища
аспект. Мнозина виждат по този аспект.
цифровите иновации като
основен, но не единствен
инструмент
за
интелигентни селища.

» ОСП 2014-2020:
Не са идентифицирани конкретни
интервенции за интелигентни
селища.
» ОСП 2021-2027:
Не са идентифицирани конкретни
интервенции за интелигентни
селища.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Предоставяне на информация и
комуникация
НСМ следва развитието на темата
за Интелигентни селища и споделя
подходяща информация. Наред с
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Държавичленки на ЕС

Германия

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Няма
идентифицирана Цифровизацията е ключова
дефиниция за Интелигентни характеристика
за
селища
Интелигентни
селища.
Интелигентните селища в
Германия
винаги
се
свързват с цифровите
решения.

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
други публикации, НСМ преведе и
публикува няколко материала,
свързани
с
темата
за
интелигентните
селища,
публикувани на уебсайта на НСМ.
» ОСП 2014-2020:
Косвено,
няма
специфични
интервенции за Интелигентни
селища.

Социалните иновации
не са идентифицирана
като
ключова
характеристика
за
интелигентните
селища.
» ОСП 2021-2027:
Няма налична информация за
бъдещи
интервенции
за
Интелигентни селища.

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Да, осъществяват се конкретни
дейности за интелигентни селища
от мрежата.
Организиране
на
обучения/семинари/работилници
за интелигентни селища
НСМ
редовно
организира
семинари и борси за интелигентни
селища.
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Гърция

Дания

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Няма
идентифицирана Няма налична конкретна
дефиниция за Интелигентни информация
по
този
селища
аспект. Признава се, че
цифровите
технологии
могат да помогнат за
подобряване на услугите
(напр.
енергийни
и
основни услуги)

» ОСП 2014-2020:
Само
индиректно,
не
са
идентифицирани
специални
интервенции за Интелигентни
селища.

Няма
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Тъй
като
интелигентните селища
са свързани с хората,
социалните иновации
трябва
да
се
разглеждат
като
ключова
характеристика
на
определението.
Концепцията
за
интелигентни селища
има за цел да подобри
предоставянето
на
ключови селски услуги
като здравеопазване,
образование, енергия,
мобилност и други
социални услуги от
ключово значение в
селски, планински и
отдалечени
райони,
където тези услуги са с
лошо качество и често в
упадък.

идентифицирана Няма налична конкретна Няма

» ОСП 2021-2027:
Все
още
няма
информация.

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Не е идентифицирана конкретна
мрежова дейност, посветена на
темата за Интелигентни селища.

налична » ОСП 2014-2020:
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налична

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
дефиниция за Интелигентни информация
по
този конкретна информация
селища
аспект.
по този аспект.

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
Само
индиректно,
не
са
идентифицирани
специални
интервенции за Интелигентни
селища.
» ОСП 2021-2027:
Не са идентифицирани конкретни
интервенции за интелигентни
селища.

Естония

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Не е идентифицирана конкретна
мрежова дейност, посветена на
темата за Интелигентни селища.
Няма
идентифицирана Цифровизацията не се Няма
налична » ОСП 2014-2020:
дефиниция за Интелигентни възприема като основен конкретна информация Не са идентифицирани конкретни
селища
аспект за Интелигентните по този аспект.
интервенции за интелигентни
селища.
селища.
» ОСП 2021-2027:
Косвено, не са идентифицирани
конкретни
интервенции
за
интелигентни селища.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Специфични мрежови дейности
посветена
на
темата
за
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Ирландия

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Да:
Интелигентните
общности
имат
добре
управляван регистър на
местните активи и редовно
преглеждат тези активи, за
да се уверят, че са част от
местните
планове
за
действие.
Общността
разполага
с
ефективна
система
за
вътрешна
комуникация,
която позволява на всички
местни
заинтересовани
страни да получават редовно
информация за местните
дейности и проекти за
развитие,
които
ги
интересуват.
Интелигентните общности
имат
ясна
външна
комуникационна система за
ангажиране
с
други
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Да, достъп до цифрови
услуги е посочен като
компонент
на
10-те
принципа на дефиницията
за интелигентни селища, а
също така много други
принципи
са
тясно
свързани
с
цифрови
инструменти
за
улесняване, включително
комуникации и показатели
за данни и обратна връзка
за
максимизиране
на
ефективността.
Селата
започват да възприемат IoT
политики в Ирландия с
ентусиазъм.

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Интелигентни
селища
са
организирани.
Обучения/семинари/работни
групи се провеждат. Както и
дейности по разпространение.
Да.
Въпреки
че » ОСП 2014-2020:
социалната иновация Директни
интервенции
за
не
е
определена интелигентни селища чрез:
ключова
характеристика
на Подхода ЛИДЕР/ВОМР:
определението
за Интервенцията
на
ЛИДЕР
Интелигентни селища, подкрепя интелигентните селища
социалната иновация е чрез
предоставяне
на
в основата на цялата финансиране за проекти за
концепция
за интелигентни селища. ЛИДЕР е
интелигентни селища. основният
финансиращ
Всяка
част
от инструмент за планове на
определението
за интелигентни селища в цяла
интелигентни селища е Ирландия.
Наръчникът
за
пряко свързано със интелигентно село, поръчан от
социалните иновации. партньорството на компанията за
местно развитие „Умно село“, е
финансиран чрез платформата
ЛИДЕР.
» ОСП 2021-2027:
Директни
интервенции
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Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
общности,
регионални
заинтересовани страни и
посетители, за да увеличат
максимално възможностите
за общността.
Интелигентната общност е
тази, която с готовност
споделя своя опит и ноу-хау.
Това е общност, която
активно се стреми да се учи
от опита на подобни екипи в
общности
на
местно,
регионално и международно
ниво.
Интелигентната общност се
възползва от предимствата
на
различни
цифрови
инструменти, за да помогне
за
разбирането,
управлението и развитието
на местни възможности за
всички.
Интелигентните общности
използват
рамка
за
ефективно
и
редовно
събиране на местни данни и
използване на тези данни за
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
интелигентни селища чрез:
Подхода ЛИДЕР/ВОМР:
ЛИДЕР ще продължи да осигурява
финансиране за планиране на
интелигентни
селища
на
общността и проекти за интернет
на нещата (IoT) за ирландските
общности.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Събиране
на
конкретни
примери/добри практики.
Годишна
конференция,
организирана с фокус върху
интелигентните селища.
НСМ
издава
бюлетин
с
информация за Интелигентните
селища.
Създадена Тематична група за
Интелигентни селища.

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
вземане на основани на
доказателства
решения
относно всички аспекти на
местното развитие.
Подходящите данни могат да
бъдат събрани чрез целеви
проучвания
на
заинтересованите
страни,
механични регистратори на
данни (хардуер) и от
публични източници на
„Отворени данни“, напр.
Данни от преброяване или
регистър на живо.
Интелигентните общности
активно се стремят да
разберат и документират
нуждите,
интересите
и
уменията
на
местните
жители с цел да подкрепят
всички местни доброволци
да играят активна роля в
развитието
на
своята
общност.
Общността
разбира
важността на ефективното
управление и обучение на
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
местни доброволци, има
ясна рамка за местните
доброволци
и
има
проактивен
подход
за
планиране
на
приемствеността.
Интелигентните общности
признават
същественото
изискване за определяне на
местни цели, генериране на
идеи, планиране на проекти,
докладване на общността и
цялостно планиране на
общността.
Те подготвят, управляват и
изпълняват своя план за
общността в съвместен,
прозрачен
и
устойчив
мениджмънт. Налице са
силни управленски процеси
и
структури,
които
подпомагат
съвместното
планиране и работа.
Общността управлява набор
от интервенции на местни
проекти,
в
които
доброволци, спонсори и
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Държавичленки на ЕС

Испания

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
поддръжници могат да се
ангажират и да участват.
Интелигентните общности
оценяват
различията
в
мненията
и
прилагат
механизми, за да гарантират,
че подобни трудности не
засягат общите цели на
общността.
Интелигентните общности
имат прозрачни счетоводни
процедури и политики. Те
използват добри финансови
решения.

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Няма
идентифицирана Концепцията
за
дефиниция за Интелигентни интелигентни селища често
селища
се свързва от хората с
„интелигентни градове“.
Определението
за
„Интелигентни градове“ се
отнася до интегрирано /
цифрово / автоматизирано
управление на услугите в
града;
следователно
дигиталното
често
се

» ОСП 2014-2020:
Косвено,
няма
конкретна
интервенция за Интелигентни
селища.
Програма за развитие на селските
райони
Зависи от региона и неговата
програма за развитие на селските
райони. В ПРСР на много региони
има препратка към интелигентни
подходи (напр. Програмата за
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Социалните иновации
са от ключово значение
за
развитието
на
концепцията
‚интелигентни селища“,
тъй като се очаква
дигиталните решения
да решат социални
проблеми
и
предизвикателства в
селските райони, на
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Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
разглежда като ключова които все още няма
характеристика
и
за отговор.
интелигентните селища.

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
селските райони на Каталуня)
» ОСП 2021-2027:
Все
още
няма
налична
информация
относно
възможностите за подпомагане на
Интелигентните селища.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
На този етап няма специфични
мрежови
дейности
относно
темата за Интелигентни селища.

Италия

Няма
идентифицирана Въпреки, че не съществува
дефиниция за Интелигентни официално определение за
селища
интелигентни
селища,
според заинтересованите
страни,
интелигентните
селища прилагат предимно
цифрови решения с цел
подобряване на капацитета
на селските райони да се
справят
с
предизвикателствата
на
техните територии, поспециално във връзка с
мобилността,
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Аспектите
на
социалните иновации
са важни за развитието
на
интелигентните
селища.
Интервюираните
възприемат
социалните иновации
като ключов фактор в
бъдеще за успешно
развитие
на
интелигентни селища,
което
трябва
да
позволи създаването
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» ОСП 2014-2020:
Косвено,
няма
конкретна
интервенция за Интелигентни
селища.
Подгода ЛИДЕР/ВОМР
Местните инициативни групи в
цялата страна са се фокусирали
върху развитието на интелигентни
селища в рамките на техните
стратегии за местно развитие.
Възможно е изготвянето на
национална
стратегия
за
интелигентните селища.

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
комуникацията
и на нови положителни
обществените
услуги. ефекти в общността.
Иновативните
решения Подходът на участие
могат а) да намалят трябва да включва
икономическите
и различни
категории
социални сътресения и б) заинтересовани страни
да помогнат на местните (граждани,
крайни
общности да адаптират потребители
на
проектите към контекста на услугите, предприятия
селата.
и др.). Аспектите на
Капацитетът за въвеждане социалните иновации
на
иновации
чрез също
са
много
използването на цифрови подходящи
за
инструменти се счита за подпомагане
на
ключов за подобряване на диверсификацията на
малките
общности. икономиката
на
Наличието на дигитални селските райони (отдих
услуги в малките села може и свободно време,
да стимулира създаването социални
услуги,
на нови бизнеси и да се възможности
за
бори
с
процеса
на продуктивна работа,
обезлюдяване.
социална интеграция
на имигрантите) в
рамките
на
Националната
стратегия
за
вътрешните
райони,
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
» ОСП 2021-2027:
До известна степен / косвено чрез:
Подхода ЛИДЕР/ВОМР
Местните инициативни групи в
цялата страна са се фокусирали
върху развитието на интелигентни
селища в рамките на техните
стратегии за местно развитие.
Този интерес стимулира дебата за
интелигентните
селища
в
местните общности, също и във
връзка
с
важността
на
разработването
на
обща
дефиниция
и
възможна
национална стратегия.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Да,
специфични
мрежови
дейности за интелигентни селища.
Тематична група за интелигентни
селища е създадена и работи.
Екипът на ЛИДЕР в рамките на
НСМ
планира
да
създаде
тематична група за Интелигентни

Държавичленки на ЕС

Кипър

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
която е важен помощен
инструмент
за
създаването
на
интелигентни селища.

Няма
идентифицирана Няма прието определение
дефиниция за Интелигентни за интелигентни селища.
селища
Обаче концепцията за
"Интелигентни
селища"
обаче е тясно свързана с
цифровизацията.
Високоскоростната
мрежова свързаност – 5G
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

селища през 2022 г. (дейност,
включена в плана за действие на
НСМ 2014-2021 г. за периода
2020-2022 г.).
Организиране
на
Обучения
/работилници/
семинари
за
Интелигентни селища.
Във
връзка
с
действието,
споменато по-горе, ще бъде
организиран поне един семинар
по тази тема.
Събиране
на
конкретни
примери/добри
практики
за
интелигентни селища.
В рамките на дейността на
тематичната група е вероятно през
2022 г. да бъде пусната покана за
събиране
на
примери
за
интелигентни селища.
Няма
налична » ОСП 2014-2020:
конкретна информация Косвено,
няма
конкретна
по този аспект.
интервенции за Интелигентни
селища.
Подпомагат
се
интервенции за интелигентно
земеделие, интелигентна енергия,
цифровизация.
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Държавичленки на ЕС

Латвия

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
мрежи
и
оптична
инфраструктура – се счита
от
заинтересованите
страни за необходимост за
постигане на концепцията
за „интелигентни селища“.

Да,
има
официално
определение от Латвийското
национално
звено
за
подкрепа
на
селските
райони, както следва:
„Общност от жители, които
споделят обща идентичност,
територия и/или интереси и
които се ангажират да търсят
практически решения на
предизвикателствата, пред
които са изправени.“

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
» ОСП 2021-2027:
Косвено,
няма
директни
интервенции за подпомагане на
интелигентни селища.

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Няма
специфични
мрежови
дейности
за
Интелигентни
селища.
Цифровизацията
не
е Социалните иновации » ОСП 2014-2020:
ключов фактор за развитие са
много
важна Да, съществуват специфични
на
концепцията
за характеристика
за интервенции за интелигентни
интелигентни селища.
Интелигентните
селища.
селища. Разбира се
като услуга, създадена По Програмата на селските райони
от местните хора в се осигурява техническа помощ и
резултат
на обучения
генерирането на нови
идеи.
Дейностите на интелигентните
селища бяха подкрепени от
финансирането на техническата
помощ на НСМ и чрез мерките за
„обучения,
менторство,
публичност“.
» ОСП 2021-2027:
Косвено,
намя
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специфични

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
интервенции
селища.

Литва

за

интелигентни

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Да, конкретни дейности за
Интелигентни селища от мрежата.
Организират
се
обучения/работилници/семинари
за интелигентни селища.
Различни сесии за обучение, които
да помогнат на хората от селата да
постигнат целите за развитието на
интелигентни селища.
Няма
идентифицирана Няма налична конкретна Няма
налична » ОСП 2014-2020:
дефиниция за Интелигентни информация
по
този конкретна информация Косвено,
няма
специфични
селища
аспект.
по този аспект.
интервенции за интелигентни
селища.
» ОСП 2021-2027:
Да, планират се
интервенции чрез:

конкретни

Подхода ЛИДЕР/ВОМР
Интелигентните селища найвероятно ще бъдат подкрепени
чрез
ЛИДЕР.
Отделно
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Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
разпределение на средства за
интелигентни
селища
е
предвидено
в
бъдещия
стратегически план на ОСП (от
приблизително 15 милиона евро).

Люксембург

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Няма специфични дейности за
Интелигентни селища от мрежата.
Няма
идентифицирана Няма налична конкретна Няма идентифицирана » ОСП 2014-2020:
дефиниция за Интелигентни информация
по
този дефиниция
за Само
индиректно,
не
са
селища
аспект.
Интелигентни селища
идентифицирани
специални
интервенции за Интелигентни
селища.
» ОСП 2021-2027:
Все още не е известно.
Очаква
се
„интелигентният“
подход да бъде интегриран в
Специфична цел 8 – Насърчаване и
подкрепа на икономическото
развитие на селските райони в
Стратегическия план на ОСП.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Не
са
идентифицирани
специфични
дейности
за
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Държавичленки на ЕС

Малта

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Интелигентни селища.
Няма
идентифицирана Няма налична конкретна Няма идентифицирана » ОСП 2014-2020:
дефиниция за Интелигентни информация
по
този дефиниция
за Само
индиректно,
не
са
селища
аспект.
Интелигентни селища
идентифицирани
специални
интервенции за Интелигентни
селища.
» ОСП 2021-2027:
Все още не е известно.
Очаква
се
„интелигентният“
подход да бъде интегриран в
Специфична цел 8 – Насърчаване и
подкрепа на икономическото
развитие на селските райони в
Стратегическия план на ОСП.

Нидерландия

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Не
са
идентифицирани
специфични
дейности
за
Интелигентни селища.
Няма
идентифицирана Няма налична конкретна Няма идентифицирана » ОСП 2014-2020:
дефиниция за Интелигентни информация
по
този дефиниция
за Косвено, не са идентифицирани
селища
аспект.
Интелигентни селища
специални
интервенции
за
Интелигентни селища.
» ОСП 2021-2027:
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Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
Не са известни до момента
идентифицирането
на
интервенции за интелигентни
селища.

Полша

Да, Интелигентните селища
могат да се разбират като
общности, които не искат да
чакат промените да дойдат.
Интелигентните села са
съставени от хора от
селските райони, които
поемат инициативата да
намерят
практически
решения на проблемите,
пред които са изправени, и
да
се
възползват
от
възможностите, както в
областта на новите цифрови
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Цифровизацията
има
важен
аспект
в
интелигентните
селища.
Поддържаните
интелигентни решения ще
трябва да вземат предвид
използването на цифрови и
телекомуникационни
технологии или по-добро
използване на знанието.

Социалните иновации
са
важна
характеристика
на
концепцията за ИС.
Поддържаните
интелигентни решения
трябва
да
демонстрират полза за
местната общност, вкл.
подобряване
на
качеството на живот,
повишаване
на
качеството на местните
услуги или сигурност,
167

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Не
са
идентифицирани
специфични мрежови дейности за
интелигентни селища.
Мрежата е много подкрепяща при
споделянето
на
знания
и
информация за Интелигентни
селища.
» ОСП 2014-2020:
Да, директна подкрепа за
Интелигентни селища.
Подготвителната подкрепа ще се
изпълнява по Програмата за
развитие на селските райони
2014-2020 г., преходен период:
МИГ ще получат допълнителни
средства
за
изготвяне
на
концепцията за интелигентни
селища;
Жителите ще имат възможност да
кандидатстват за подпомагане за
изготвяне на концепцията за ИС

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
технологии,
така
и
опазване на околната
социалните иновации в
среда
и
климата,
услугите, създавайки връзки
проблеми
с
с градските райони ,
недостатъчно
изграждане и повишаване на
инвестиране,
осведомеността
относно
застаряващо общество,
изменението на климата,
обезлюдяване,
което ще допринесе за
недостатъчна заетост,
създаването
на
поцифрово изключване.
приятелско
място
за
Концепцията
за
живеене.
интелигентни селища
(„стратегически
планове“) трябва да
осигурят участието на
жителите в процеса на
изготвяне
на
концепцията за ИС
(активно участие на
общността в нейната
подготовка),
включително
консултации
с
общността.
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
чрез МИГ;
Подготвителна подкрепа по общи
проекти: еднократна сума от 4000
PLN (приблизително €1000) /
концепция / район до 20 000
жители (или няколко града с общо
население под 20 000 жители.
» ОСП 2021-2027:
Да, директна подкрепа за
Интелигентни селища.
Подготвителната подкрепа по
ЛИДЕР/ВОМР от предходния
период ще бъде запазена
Освен това, като част от
стратегическия план за ОСП, се
планира да се приложи пилотен
проект, насочен към подпомагане
на изпълнението на много
проекти, описани в концепциите
за
Интелигентни
селища,
разработени
по
време
на
подготвителната фаза или без
подкрепа,
предоставена
по
ЛИДЕР:
Критериите
за
подбор
на
интелигентните селища ще се

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
отнасят до следното: въздействие
върху развитието на селата,
иновации, предложени цифрови
решения,
зрялост
на
предложените
решения,
икономически аспекти на проекта,
потенциални
спестявания
в
резултат на изпълнението на
проекта.
Бенефициентите могат да бъдат
местни правителствени единици,
техни сдружения или компании на
местна държавна единица, като
местни партньори, участвали в
създаването на концепцията.
Размер на помощта: 1 500 000 – 10
000 000 PLN (~ 350 000 € – 2 200
000 €)
Интензитет на помощта: до 75%,
но не по-малко от 30%
Планира се като начало да се
финансира една концепция за
интелигентни села във всяко
воеводство.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
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Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
Да, няколко дейности от мрежата
са насочени към Интелигентните
селища.
Комуникация за интелигентни
селища
Мрежата предоставя информация
и подкрепа на села, селски райони
и
институции
по
няколко
инициативи и програми, като
ЛИДЕР/ВОМР.

Португалия

Няма
идентифицирана Цифровизацията е ключова
дефиниция за Интелигентни характеристика
за
селища
Интелигентните селища.
Цифровизацията често се
разглежда като ключов
аспект на интелигентните
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Конкурс за награда Интелигентни
селища.
Организиране на две издания на
поканата за проекти „Моето умно
село“, организирана съвместно с
Института за развитие на селските
райони и селското стопанство на
Полската академия на науките.
Социалните иновации » ОСП 2014-2020:
се
разбират
като Не
са
идентифицирани
ключова
специфични мерки по Програмата
характеристика
в за развитие на селските райони.
определението
за
интелигентни селища.
» ОСП 2021-2027:
Не са известни до момента
170

Държавичленки на ЕС

Румъния

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
селища, напр. проекти с Основава
се
на
фокус върху дигиталното принципите на подхода
предприемачество,
на
участието,
със
създаването на споделени специален
акцент
пространства
и
върху върху
новите
развитието на инкубатори иновативни начини за
и технологични клъстери. ангажиране
на
Подобряването
на местните
хора.
цифровите умения е важно, Процесите на участие
също и във връзка със трябва да се разбират
социалните иновации.
като инструмент за
разработване
и
прилагане на стратегии
за
интелигентни
селища.

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
идентифицирането
на
интервенции за интелигентни
селища.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Не
са
идентифицирани
специфични мрежови дейности за
Интелигентни селища.

Генералната
дирекция
по
земеделие и развитие на селските
райони
–
субект,
който
администрира
португалската
мрежа – определи като една от
целите
си
за
2021
г.
„Разпространение на подхода за
интелигентно
село
в
териториите“, предвиждайки (1)
създаване на работна група и (2)
идентифициране на селата, които
се интересуват от прилагането на
концепцията за интелигентни
селища.
Няма
идентифицирана Няма налична конкретна Няма идентифицирана » ОСП 2014-2020:
дефиниция за Интелигентни информация
по
този дефиниция
за Косвено, не са идентифицирани
селища
аспект.
Интелигентни селища
специални
интервенции
за
Интелигентни селища.
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Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

» ОСП 2021-2027:
Косвено, не са идентифицирани
специални
интервенции
за
Интелигентни селища.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Конкретни дейности за работа в
мрежа
се
организират
за
Интелигентните селища.
Създадена е Тематична група за
Интелигентни селища.
НСМ е част от тематичната група за
Интелигентни
селища
от
създаването й.
Редовно
споделяне
новини/информация
Интелигентни селища.

на
за

НСМ споделя всякакви теми,
свързани
с
Интелигентните
селища в своите акаунти в
социалните медии (Facebook,
Twitter) и в бюлетина. НСМ се
Проучване_Smart Villages_2022
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Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
фокусира и върху превода на
подходящи
материали
на
румънски език.
Създадена е конкретна
страница/
уебсайт
Интелигентни селища.

Словакия

уеб
за

НСМ създаде подраздел на своя
уебсайт за Интелигентни селища.
Няма
идентифицирана Няма налична конкретна Няма идентифицирана » ОСП 2014-2020:
дефиниция за Интелигентни информация
по
този дефиниция
за Косвено, не са идентифицирани
селища
аспект.
Интелигентни селища
специални
интервенции
за
Интелигентни селища.
Програмата за развитие на
селските райони – подкрепа за
създаване на иновации, както и
подкрепа за основни услуги и
възстановяване
на
селските
райони.
Подхода
ЛИДЕР/ВОМР
демонстрационни
и
информационни дейности.
» ОСП 2021-2027:
Не са известни до момента
идентифицирането
на
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Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
интервенции
селища.

Словения

Терминът
„интелигентни
селища“ се определя като
селска
общност,
която
използва
иновативни
решения
и
цифрови
технологии за подобряване
на
икономическите,
социалните
или
екологичните
предизвикателства.
Интелигентните селища са
съставени главно от хора,
които поемат инициативата и
мобилизират
местния
потенциал за справяне с
предизвикателствата
в
селските
райони.
Интелигентните селища се
свързват с други общности и
участници в селските и
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Цифровизацията е ключова
характеристика
на
определението
за
интелигентни
селища.
Цифровите технологии са
важен инструмент. Наред с
други,
дигиталните
платформи
могат
да
допринесат за основни
услуги:
електронно
обучение,
електронно
правителство,
социални
услуги, транспорт, туризъм,
гастрономия,
транспорт,
проследимост
на
производството на храни и
др. Те ще бъдат използвани
за подкрепа на възрастните
хора (чрез електронни
грижи ).

Социалните иновации
са ключов аспект на
интелигентните
селища, особено чрез
услуги за възрастни
хора, насърчаване на
социалното включване
в селските райони,
грижа за възрастни
хора,
хора
с
увреждания, създаване
на приятелска среда за
хора с увреждания,
помощ за хора с
увреждания, социално
земеделие, проекти,
използващи селското
стопанство като основа
за предоставяне на
различни здравни и
174

за

интелигентни

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Не
са
идентифицирани
специфични мрежови дейности за
интелигентни селища.
» ОСП 2014-2020:
Косвено, не са идентифицирани
специални
интервенции
за
Интелигентни селища.
Особено
чрез
подхода
ЛИДЕР/ВОМР.
» ОСП 2021-2027:
Специална
интервенция
за
Интелигентни селища в подхода
ЛИДЕР/ВОМР.
Интелигентните селища могат да
бъдат избрани като част от темата
на Стратегията за местно развитие
(с увеличени ресурси) – ще бъде
уточнено на по-късен етап.
Конкретни интервенции може да
подкрепят разработването на
стратегия за интелигентни селища
директно за общините – ще бъде
потвърдено на по-късен етап.

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
градските
райони.
образователни
Цифровите технологии са
терапии, правна защита
важен инструмент, но не
и
информационни
само за опазването и
точки и др.). Културният
развитието на селските
и социален живот в
райони в бъдеще. Примери
провинцията
също
за области и дейности, които
могат
да
бъдат
могат да бъдат разбрани в
подобрени
(чрез
рамките на инициативата
организиране на общи
Бъдеще на селските райони –
части и дейности за
Интелигентни села:
възрастни хора, млади
▪
изграждане
на
хора, за жени в
инфраструктура, опазване на
провинцията, места за
земеделския
и
горски
почивка
и
отдих,
ландшафт,
опазване
на
събития,
пътуваща
селската
архитектура,
библиотека, връзка със
селското
природно
и
съвместна музикална
културно
наследство
и
школа, театър);
обичаи;
▪
изграждане
на
широколентова връзка от
следващо
поколение
(повечето домакинства със
скорост на достъп минимум
30 Mb/s или над 100 Mb/s);
▪ „интелигентно земеделие“
(автоматизация,
сензори,
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Да, съществуеат специфични
мрежови
дейности
за
Интелигентни селища.
Предоставяне на информация и
комуникация: НСМ разработи
специална уеб страница по темата
за Интелигентни селища, където
се
публикуват
новини
и
видеоклипове, филмчета и др.
Направено е проучване за
интелигентни селища в Словения.
През май 2020 г. НСМ и одела за
ЛИДЕР/ВОМР
към
Министерството на земеделието,
горите
и
храните
(MAFF)
стартираха
и
анализираха
проучване за интелигентните
селища в Словения.

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
роботика, големи бази данни
(BigData),
блокчейн,
изкуствен интелект и др.);
▪ цифрови платформи, които
могат да заменят основни
услуги:
електронно
обучение,
електронно
правителство,
социални
услуги, транспорт, туризъм,
гастрономия,
транспорт,
проследимост
на
производството на храни…);
▪
здравеопазване
(изграждане
на
местни
клиники,
електронно
здравеопазване);
социални иновации (услуги
за
възрастни
хора,
насърчаване на социалното
включване
в
селските
райони, грижи за възрастни
хора, хора с увреждания,
създаване на приятелска
среда за хора с увреждания,
помощ за хора с увреждания,
проекти за социално селско
стопанство,
използващи
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
селското стопанство като
основа за предоставяне на
различни
здравни
и
образователни
терапии,
правна
защита
и
информационни точки и др.);
▪ културен и социален живот
в провинцията (устройство на
общи части и дейности за
възрастни хора, млади хора,
за жени в провинцията,
места за почивка и отдих,
събития,
пътуваща
библиотека, връзка с обща
музикална школа, театър);
▪ опазване на околната
среда, екологично съзнание,
кръгова
икономика
(опазване на отпадъци, води
и почви, намаляване на
торове и продукти за
растителна защита);
▪ мобилност в селските
райони
(доставчици,
безплатен транспорт за
възрастни хора, местен
пътнически и крайградски
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
транспорт,
железопътен
транспорт, интегриране на
различни видове транспорт в
интегрирания център;);
▪ самозадоволяване с храна
и грижи за близките градове
и гъсто населени райони
(директни продажби на
фермери – потребители,
грижа
за
туристически
комплекси);
▪самозадоволяване
на
възобновяеми
енергийни
източници
(устойчиви
източници:
биомаса,
дървесина, почва, слънце,
вода, вятър; свързване на
селата
в
енергийни
кооперации, интелигентни
събирателни
и
разпределителни мрежи);
▪ туризъм (разпръснати
хотели, бутиков туризъм,
агротуризъм, рекреационен
туризъм,
културно
наследство и обичаи във
връзка със селския туризъм);
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
▪
иновативно
предприемачество (надомни
работни места, съживяване
на
селските
услуги,
допълнителни дейности във
фермата, селски услуги…),
насърчаване
на
предприемачеството
за
млади хора, жени, повъзрастни поколения, които
са загубили работата си, за
хора с увреждания, за хора
със
специални
нужди,
създаване на допълнителни
работни места градове,
допълнителни дейности в
земеделските
стопанства,
центрове за дистанционна
работа;
▪насърчаване
на
икономиката на споделяне в
селските райони (съвместно
използване
на
селскостопански
машини,
автомобили, услуги и др.);
▪преход
към
зелена
икономика
в
селските
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Държавичленки на ЕС

Унгария

Финландия

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
райони, кръгова икономика,
био-базирана икономика.
Няма
идентифицирана Въпреки
че
няма Не е определено.
дефиниция за Интелигентни официално определение за
селища
интелигентни
селища,
цифровизацията
се
подчертава като ключова
характеристика на подобни
концепции
(като
програмата за цифрови
селища).

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

» ОСП 2014-2020:
Косвено,
няма
определена
интервенция за Интелигентни
селища.
В ограничена степен чрез подхода
ЛИДЕР/ВОМР.
» ОСП 2021-2027:
Косвено,
няма
конкретна
интервенция за Интелигентни
селища.
По подхода ЛИДЕР/ВОМР:
Очаква
се
задължителният
индикатор за резултат да бъде
интегриран в бъдещи стратегии за
местно развитие (подробности
предстои да бъдат видени).

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Не
са
идентифицирани
специфични дейности от мрежата
насочени
към
темата
за
Интелигентни селища.
Няма
идентифицирана Целта е да можем да Социалните иновации » ОСП 2014-2020:
дефиниция за Интелигентни отговорим по бърз и гъвкав не
се
споменават Да, има специфични интервенции
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Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
селища
начин
на
нуждите, изрично като ключова
изразени от местните характеристика
за
общности в социалното, Интелигентните
екологичното
и селища, но социалните
икономическото развитие, дейности са в основата
като основно използваме на концепцията за
дигитализацията
като Интелигентни селища и
инструмент.
активните
и
иновативни села.

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
за Интелигентни селища.
По подхода ЛИДЕР/ВОМР:
От началото на прилагане на
подхода ЛИДЕР селата са част от
стратегиите
на
МИГ
във
Финландия.
Финландската
програма за развитие на селските
райони насърчава развитието на
интелигентни села.
Много проекти за развитие на
селски стратегии и изграждане на
капацитет са осъществени.
» ОСП 2021-2027:
Да, планирани са специфични
интервенции за Интелигентни
селища. Стратегическият план на
ОСП 2021-2027 вече има отделна
глава за интелигентните села.
По подхода ЛИДЕР/ВОМР и друго
сътрудничество, Интелигентните
селища ще продължат да бъдат
подкрепяни.
Чрез въвеждане на иновации,
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Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
включително
дигитализация,
поддръжка на мрежи и др.

Франция

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Поддръжка за Интелигентни
селища е осигурена от мрежата на
НСМ/ОСП.
Създадена е Тематична група за
Интелигентни селища.
Отделът за поддържане на
мрежата НСМ е част от тематична
работна група за интелигентни
селища. Организира събития и
състезания
за
интелигентни
селища,
събрани
и
разпространени
са
добри
примери;
организирани
са
няколко регионални дискусионни
кафенета. Създаденият уебсайт за
Интелигентни
селища
се
актуализира от тематичната група.
Създадена е Фейсбук група за
Интелигентни селища.
Във
Франция
има Няма налична конкретна Социалните иновации » ОСП 2014-2020:
определение
за информация
по
този са ключов критерий в Косвено, няма идентифицирани
Интелигентни селища.
аспект.
дефиницията,
специфични
интервенции
за
Първо,
националната
предоставена
от Интелигентни селища.
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Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
асоциация Ruralitic дефинира
организациите
във
концепцията
за
Франция.
Това
се
Интелигентни селища. Но
отразява в съвместното
това определение все още не
дефиниране
на
е официално. Според Ruraltic
решенията от местните
„интелигентни
селища“
заинтересовани
предполага
различни
страни. Развитието на
ключови елементи, които
логиката
на
допринасят за холистичен
сътрудничество прави
подход:
възможно
да
се
1.Позволете достъп до добра
отговори по различен
интернет връзка, за да
начин на нуждите и
осигурите по-добър достъп
проблемите,
до услуги,
наблюдавани
на
2.Позволете участие на
територията, и да се
гражданите (чрез цифрови
разпространи
инструменти) и демокрация
алтернативен поглед
на участието,
върху
заложените
3.Използвайте
нови
предизвикателства.
технологии за постигане на
енергийна
трезвост
(интелигентна
мрежа,
споделяне на автомобили…),
4.Насърчаване
на
устойчивото
развитие
(сгради, архитектура...)
5.Гарантиране на развитието
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

» ОСП 2021-2027:
Все
още
намя
налична
информация за наличието на
специфични
интервенции
за
Интелигентни селища.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Изпълнени са няколко мрежови
дейности за Интелигенти селища
Обучения/работилници/семинари
за интелигентни селища.
Френската национална селска
мрежа,
в
партньорство
с
френската асоциация за местно
развитие ADRETS, организира три
срещи на консултативни комитети
по темата за интелигентните
селища между октомври 2021 г. и
февруари 2022 г. Целта на тези
консултации бе да се изгради
обща визия за стратегиите за
интелигентни
селища
и
концепция.
НСМ също така организира
уебинар за добрите практики за

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
на
човешкия
капитал
(обучение, информационни
срещи и др.)
6.Развийте
култура
на
предприемачество
и
помогнете за стимулиране на
заетостта на територията
(дистанционна работа…)
7.Подобряване на достъпа
до
обществени
услуги,
особено
чрез
интернет
(уебсайт,
цифрово
посредничество)
8.Отворени са за обмен с
други
територии
(на
национално
или
международно ниво)
9.Подобряване на кръговата
икономика
(храна,
производство...)
Второ,
Френската
национална
мрежа
за
селските райони през 2021 г.
стартира проучване относно
интелигентните
селища,
първата стъпка от което е
споделянето
на
обща
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
интелигентни селища на 18 май
2021 г.
Редовно
споделяне
на
новини/информация по темата за
Интелигентни селища.
Френската национална селска
мрежа
редовно
споделя
информация за опита или добрите
практики на интелигентните села в
своите социални медийни канали
и на своя уебсайт.
Създадена е Тематична група за
Интелигентни селища.
Френската селска мрежа стартира
мисия, в партньорство с ADRETS, за
да дефинира и подпомогне
прилагането на стратегията за
интелигентни селища, с цел:
Анализира идеята и концепцията
за интелигентни селища и как те
могат да допринесат за местното
развитие на селските райони..
Създаде ръководство за местни
заинтересовани страни и избрани
представители, за да прилагат
стратегиите за интелигентни
селища, както и да създават

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
дефиниция в партньорство с
френската асоциация ADRETS
(фокусирана върху мрежите
за
местно
развитие).
Определението,
което
разработиха
за
Интелигентни селища, е
следното:
„Територия, която действа за
устойчиво развитие, като се
позовава на логиката на
сътрудничество
и
колективния интелект и
вероятно
използва
потенциала на цифровите
технологии, за да отговори
на
настоящите
предизвикателства
и
бъдещето си.“

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
препоръки, идеи и обратна връзка
от тези първи опити.
Събиране
на
конкретни
примери/добри
практики
за
Интелигентни селища.
ADRETS работи върху събирането
на данни за интелигентните
селища
във
Франция,
в
сътрудничество с Националната
селска мрежа,
включително:
проучване, идентифициране на 50
територии с идентифицирани
вдъхновяващи практики (от които
15 ще бъдат избрани и
разработени),
създаване
на
информационен лист за всяка от
избраните територии.
Създадени
са
насоки
за
интелигентни селища.
Дейностите по интелигентните
селища
ще
доведат
до
изготвянето на ръководство за
местните избрани представители
относно
прилагането
на
стратегиите за интелигентни
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Държавичленки на ЕС

Хърватия
Чехия

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
Липсва информация
В Чехия има официална
дефиниция
за
Иинтелигентни селища:
Дефиницията на ЕС за
интелигентни
селища,
приета в контекста на Чехия:
Общности в селските райони,
които предлагат новаторски
решения, за да подобрят
своята устойчивост и да се
основават на местните силни
страни и възможности. Те
разчитат на подходи на
участие за разработване и
прилагане на собствени
стратегии за икономическо,
социално подобрение и/или
условия за опазване на
околната
среда,
поспециално мобилизирането
на решения, базирани на
цифрови технологии.
Според
брошурата
на
Националната мрежа на
Местните
инициативни
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Липсва информация
Цифровизацията е важен
елемент от интелигентното
решение, най-вече се счита
за основен елемент на
модернизацията
в
положителен
смисъл.
Цифровизацията обаче не
се разглежда като основен
компонент, има признание,
че хората са в центъра на
концепцията.

Липсва информация
Хората
и
тяхното
активно участие в
живота са неразделен
стълб
на
интелигентната
концепция в селските
райони. С помощта на
социалните иновации е
възможно да се спре
изтичането на жители
от
общините
към
градовете и да им се
предложи да работят
по местоживеене и да
разполагат с всички
необходими услуги в
непосредствена
близост.

186

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
селища.
Липсва информация
» ОСП 2014-2020:
Косвено, няма идентифицирани
специални
интервнции
за
Интелигентни селища.
» ОСП 2020-2027:
Към този момент няма налична
информация.
» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Конкретни дейности за работа в
мрежа са организирани по темата
за Интелигентни селища.
Създадена е Тематична работна
група за Интелигентни селища
Работната група е инициирана от
Местните инициативни групи. Тя
осъщестявва
подкрепа
за
анализи/проучвания,
оценки,
семинари, екскурзии, продуцира
видеоклипове, публикации и
участва в различни конференции и
обмен.

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
групи:
Интелигентните селища са за
хора, които живеят в селски
райони и поемат собствена
инициатива в намирането на
практически
решения,
водещи до промяна и
адаптиране към промяната
на тяхната територия. Целите
са внимателно балансирани
по
отношение
на
справедливост, ефективност,
устойчивост, социален мир и
нуждите на региона:
▪ Цифровите технологии се
използват само когато е
подходящо – не защото са
модерни.
Интелигентните
селища адаптират цифровите
технологии, за да служат подобре на местната общност.
Държавата ще гарантира, че
провинцията
може
да
прилага тези технологии
(високоскоростен интернет,
приемане на съответното
законодателство).
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
▪ Интелигентни селища
означава мислене отвъд
общинските граници. Много
дейности
включват
заобикалящата
природа,
групи от общини, малки
градове, както и връзки с
големи градове.
▪ Интелигентното селско
стопанство означава също
така
подкрепа
на
съществуващи или създаване
на
нови
форми
на
сътрудничество и асоциации:
между фермери и други
участници в селските райони,
общини, частния сектор и
гражданското
общество,
както и подход отдолу нагоре
и отгоре надолу.
▪ Интелигентните селища
също означава да мислите за
себе си. Няма стандартен
модел или решение за
интелигентни селища – това
са местни хора, които правят
инвентаризация на местните
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Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

Държавичленки на ЕС

Швеция

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?
ресурси, използват найдоброто от наличните знания
и поемат инициативата.
Съгласно концепцията за
развитие на селските райони
(Министерство
на
регионалното
развитие):
Интелигентни
селища
означават
„Стратегическо
планиране и управление на
развитието на селските
райони въз основа на
интелигентни
решения,
които
допринасят
за
укрепване
на
конкурентоспособността на
селските райони и за
подобряване на качеството
на живот на местното
население.“
Няма
идентифицирана Няма налична конкретна Няма идентифицирана
дефиниция за Интелигентни информация
по
този дефиниция
за
селища
аспект.
Интелигентни селища

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?

» ОСП 2014-2020:
Косвено, няма идентифицирани
специфични
интервнции
за
Интелигентни селища.
» ОСП 2020-2027:
Косвено, няма идентифицирани
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Държавичленки на ЕС

Съществува
ли
прието Ключова характеристика ли Ключова
определение на национално е
цифровизацията
за характеристика ли е
ниво?
Интелигентните селища?
социалната иновация
за
Интелигентните
селища?

Как Общата селскостопанска
политика
подпомага
внедряването на концепцията
„Интелигентни селища“?
специфични
интервнции
Интелигентни селища.

за

» Подкрепа чрез ОСП Мрежа:
Конкретни дейности за работа в
мрежа
се
организират
за
Интелигентни селища.
Създадена е Тематична група за
Интелигентни селища.
От две години функционира
тематична работна група за
интелигентни селски райони.
Планът за дейност се фокусира
върху
1.
Метод
или
инструментариум, помагащ на
селата
да
разработят
интелигентни
стратегии,
2.
Събиране на добри примери, 3.
Многостепенно сътрудничество,
4. Подкрепа за развитие на умения
и компетенции, 5. Цифрова
инфраструктура и цифровото
разделение, 6. Учене от другите.
Членовете
представляват
различни участници, важни за
развитието на селските райони.
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6.1. Предложение за работно определение „Интелигентни селища“

Проблемите и предизвикателствата пред които са изправени селските райони в България
са редица, обезлюдяването, липсата на инфраструктура и достъп до социални услуги,
безработицата, липсата на достъп до интернет са само част от факторите, които правят селските
райони непривлекателни за живеене.
Наред с това промените, които предизвикват въздействието от изменението на климата,
кризата с COVID пандемията, съкращенията в публичния сектор и възможността за
дистанционна работа стимулират местните общности да се намесят и да обновят селските
райони. Всички тези предизвикателства са ключова характеристика на интелигентните селища.
В предложеното от ЕП определение за интелигентни селища се посочва, че именно те
„използват иновативни решения, за да подобрят устойчивостта си, като надграждат местните
силни страни и възможности“. Това включва иновативни услуги, които могат да действат като
катализатор за подобряване на качеството на живот в селските райони.
Няколко са насоките, които могат да се развиват и въвеждат от интелигентните селища:
Първа насока: Иновативни услуги в Интелигенти селища
♦ Селските райони могат да разработят широка гама от творчески решения за
преодоляване на предизвикателствата. Интелигентните селища правят иновации в различни
области и по много различни начини, в зависимост от възможностите и предизвикателства,
произтичащи от техния местен контекст. Всички добри примери могат да се намеря на следната
интернет страница: https:// www.smartrural21.eu
♦ Условията на работа се променят.
Една от общите характеристики на иновативните услуги за интелигентните селища е
тяхното проектиране и внедряване, което включва няколко човека или организации. Това могат
да бъдат местни жители (вътрешни заинтересовани страни) и подкрепа от участници отвън
(външни заинтересовани страни). Освен това частният сектор може да играе важна роля.
Частните компании често демонстрират гъвкавост и иновации, които могат да донесат
добавена стойност в предоставяне на услуги на местната общност. Независимо дали участват
или не външни заинтересовани страни, иновацията не може да се случи без достатъчен
капацитет и силен организационен процес.
♦ Интегрирането на услуги повишава ефективността
Комбинирането на различни услуги може да извърви дълъг път за максимизиране на
ефективността на предоставянето на услугата. Малки общности в селските райони срещат
трудности при намирането на специализирани работници и мобилизирането на финансови
ресурси. Следователно, необходими са творчески решения, за да се гарантира, че такива
общности могат да се възползват от относително широк диапазон на услугите. Такъв пример
може да се разгледа на следната интернет страница: https://www.smartrural21.eu
Втора насока: Роля и значение на цифровите технологии
Цифровите инструменти и свързаността са тясно свързани с „интелигентната“ концепция
и иновациите.
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Не е изненадващо, че дигиталните технологии се използват широко в рамките на
развитието на интелигентните селища и „действат като лост, който позволява на
интелигентните селища да станат по-гъвкави, да използват по-добре своите ресурси и да
подобряват привлекателността на селските райони и качеството на живот на местните
общности.“
Това, което прави едно село умно, не се ограничава до повишени нива на цифровизация
или свързаност. Можем да заключим, че „интелигентността“ произтича от използването на
цифрови технологии като средства за постигане на целите за местно развитие и подобряване
качеството на живот на местното население. Различните аспети на използването на цифрови
технологии могат да бъдат:
♦ Някои селски райони са по-напреднали от други в използването на цифрови
инструменти.
Много селски райони се възползват от възможностите, предлагани от цифровите
технологии, докато други са много по-малко напреднали. Справянето с обезлюдяването може
да бъде преследвано чрез използване на цифрови технологии чрез създаване на възможности
за работа, без да е необходимо възрастните в трудоспособна възраст да напускат общността.
Въпреки това, важно е да се има предвид, че свързаността остава решаващ благоприятен
фактор за използването на цифрови решения.
♦ Дигитализацията е инструмент, но не и цел сама по себе си
Използването на цифрови технологии не е това, което определя интелигентните селища,
нито са единственият начин за постигане целите за развитие. Въпреки това цифровите
технологии в много случаи ще бъдат част от решението за постигане на целите на
интелигентните селища по по-ефикасен и ефективен начин.
♦ Повишаване нивото на осведомеността и обученията трябва да придружават
въвеждането на нови технологии
Както при други аспекти на интелигентните селища, участието на местните жители във
въвеждането и използването на цифрови решения е от съществено значение и компонент към
успешното развитие на селските райони. Местните жители трябва да могат да използват
цифровите технологии в пълния им потенциал и да бъдат способни да разпознаят тяхната
добавена стойност за подобряване на качеството им на живот. Това важи особено за селските
райони и общности със застаряващо население. Освен това местните общности (включително
в местната власт) трябва да са наясно с възможностите, които предоставят тези технологии.
Третата насока: Как да разработим стратегия за Интелигентни селища
Стратегията за интелигентни селища има за цел да насочи ресурсите на своята общност
за справяне с ключови проблеми, пред които е изправено местното население. Обикновено
стратегията предлага нови решения на местните предизвикателства чрез „надграждане върху
техните местни силни страни и възможности.“ Стратегиите могат да бъдат инициирани като
реакция на особено предизвикателство или ситуация, като например демографски спад. Те
могат да възникнат и от намерението да се грабне възможност за подобряване на местните
условия и качеството на живот.
Разнообразието от местни контексти, отправни точки и задействания показва, че няма
универсален вариант подход за всички създаване на концепцията за Интелигентни селища.
Има обаче общи елементи, които характеризират повечето от инициативите, разгледани като
благоприятни условия и определени като съществени за разработване и прилагане на
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стратегии за Интелигентни селища:
♦ Установяване на структури за добро управление и подходящ капацитет е първата
стъпка.
Ефективната управленска структура е жизненоважна за една успешна инициатива за
интелигентно селище. Процесът може да бъде иницииран чрез съществуващи структури, но
може да бъде управляван и от група активни жители. Трябва да бъде отворен и приобщаващ,
ангажиращ се с широк кръг от заинтересовани страни, за да се гарантира, че всички гласове са
чути при вземане на стратегически решения. Местните власти могат да играят решаваща роля
в този процес, тъй като те са в стратегическа позиция да осъществяват връзка и да координират
различни групи по интереси. Осигуряване достатъчен капацитет за изпълнение на плановете е
от съществено значение. Участието на хора от първа ръка опитът и ноу-хау са особено важни. В
допълнение, връзките с изследователската общност могат да бъдат начин за подпомагане на
създаването на успешна история от процесите на стратегическо планиране.
♦ Активната и ангажирана местна общност е от решаващо значение за успеха
Активното ангажиране на местните жители – не само в инициирането на процесите на
планиране, но и в изпълнението на тези планирани действия – е позната характеристика на
успешните интелигентни селища. Включване на местните жители в ранен етап помага за
установяване на общо разбиране за нуждите и възможностите, като по този начин гарантира
развитието на стратегически план, основан на споделена визия за бъдещето. Освен това
участието създава усещане за собственост, която може да се окаже ключов двигател по време
на етапа на изпълнение.
♦ Стратегиите трябва да се стремят към опростяване
Стратегиите за интелигентните селища трябва да се основават на споделеното разбиране
за нуждите и трябва да бъдат замислени като последователност на действия, насочени към
ясна цел. Важно е стратегиите да не дублират усилията, които вече са формулирани като част
от друга стратегия – национална, регионална или местна. Стратегиите за интелигентни селища
трябва да са съсредоточени върху по-малки цели за развитие, които отговарят на най-преките
нужди на местната общност, която ги е създала.
Четвъртата насока: Как да финансираме концепцията за интелигентни селища
Осигуряването на финансиране за изпълнението на проекти е важен компонент на
успешното прилагане на концепцията за Интелигентни селища. Съществува голямо
разнообразие от модели на финансиране, дефинирани като „разнообразие от публични и
частни източници“. Някои решения обаче не изискват или изискват само минимално
финансиране. Като цяло най-разпространеният наблюдаван подход за финансиране са
различните възможности от различни институционални нива, включително ЕС, национални и
регионални източници ако съществуват такива.
Наблюдават се обаче отделни казуси, в различните държави-членки на ЕС, които
разкриват редица предизвикателства при намирането и кандидатстването за финансиране.
Налични са множество потенциални източници на финансиране, но картографирането на
тези възможности е предизвикателство и се оказва, че отнема доста време. Освен това
процесите на кандидатстване за ЕС и, в някои случаи, дори националните фондове се
възприемат като сложни и тромави, обезсърчаващи в известен смисъл потенциала на
кандидатите. Следователно бъдещите схеми за публично финансиране трябва да вземат
предвид следното:
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♦ Подкрепата трябва да бъде адаптирана към мащаба и нивото на развитие
Дори когато са насочени към по-големи райони, стратегиите за Интелигентни селища
първоначално изискват сравнително малък по мащаб инвестиции. Независимо от това, те също
могат да бъдат част от по-големи съвместни усилия, които изискват различен модел на
финансиране. Следователно възможността за намиране на финансиране, адаптирано към
конкретния мащаб на стратегията за изпълнение на последващите етапи биха улеснили
значително управлението на финансовите аспекти за развитието на концепцията за
„Интелигентни селища“. Освен това специфичните етапи на развитие изискват
персонализирани възможности за финансиране. Изграждане на административен капацитет за
планиране и прилагане на концепцията за „Интелигентни селища“ изисква различен вид
подкрепа от тази на изпълнение на самата концепция.
♦ Административната настройка трябва да бъде опростена и рационализирана
Малките общности разполагат с ограничени ресурси, относително високото ниво на
административна тежест свързани с европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ),
което поставя сериозни ограничения и рискове върху техните способности за изпълнение на
концепцията за интелигентни селища. Схемите за финансиране трябва да вземат предвид това
и да се стремят към намаляване на административната сложност до минимум. Пример за
потенциално решение би бил създаването на рационализирано решение „обслужване на едно
гише“. За да се премахнете необходимостта от работа с множество отделни структури и
инструменти. Бенефициентите трябва да имат достъп до ресурсите, необходими за прилагане
на концепциите за интелигентни селища на едно място.
♦ Изграждането на мрежа от съветници за концепцията „Интелигентни селища“ може да
помогне на сравнително необлагодетелстваните райони
Поемането по траекторията за Интелигентни селища изисква специализирани знания и
опит. Наличието на експерти, активни жители в местното развитие и финансиране, може да
спомогне за отключване на възможности за тези области най-нуждаещи се от подкрепа. Може
също така да ускори обмена на опит, като предостави форум за споделяне на най-добри
практики и засилване на сътрудничеството между общностите.
Предвид гореизложеното и на база цялостното документално проучване за концепцията
„Интелигентни селиша“бихме могли да препоръчаме на представителите вземащи
политически и стратегически решения при въвеждане и приемане на определение за
понятието „Интелигентни селища“ да се направи дълбочинно проучване с въпросник сред
местните общности и всички заинтересовани страни относно това какво да се включи в
определението. В последствие резултатите да се обобщят в структурен анализ и да се
предложи определение, което отговаря на нуждите на страната и отделните региони.
Насоките, които следва да се използват при анализа за определяне понятието
„Интелигентни селища“ могат да бъдат следните:
o Общностите в селските райони могат да включват едно или няколко селища без
ограничения по отношение на административните граници или броя на жителите
(основава се на общностната идентичност).
o Подход на участие (партиципативен подход) означава активно участие на местната
общност в изготвянето и вземането на решения по отношение на стратегиите за
развитие на „интелигентните селища“.
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o Цифровите технологии включват информационни и комуникационни технологии,
експлоатация на големи информационни масиви или иновации, свързани с
използването на „интернет на нещата“. Използването на цифрови технологии не е
предварително условие за превръщането на едно селище в интелигентно такова (но
високоскоростният широколентов достъп улеснява прилагането на цифровите
решения).
o Стратегиите за развитие на „интелигентните селища“ отговарят на предизвикателствата
и нуждите на тяхната територия, като развиват местните силни страни и капитал.
o Подобряване на достъпа до услуги (в различни области като здравеопазване, обучение
или транспорт),
▪

повишаване на бизнес възможностите и създаване на работни места,

▪

развитието на къси вериги за доставки на храни,

▪

използване на възобновяемите енергии,

▪

развитие на кръгова икономика,

▪

по-добра експлоатация на природните ресурси за адаптиране към изменението
на климата

▪

опазване на околната среда и биологичното разнообразие,

▪

по-добра валоризация на културното наследство за по-голямо туристическа
привлекателност и т.н.

На базата на тези насоки и като сме взели предвид, че в България развитието на селските
райони е небалансирано, може да се дефинират няколко сценария за изпълнение на
концепцията за „Интелигентни селища“.

Първи

сценарии:

Райони

със

слабо

развитие

т.нар.

необлагодетелствани

(отдалечени, планински и погранични) райони.
Характерното за тях е, че се наблюдава високо ниво на демографски срив т.е. силно
обезлюдяване, застаряващо население, в което сред местните жители преобладават хора
предимно в пенсионна възраст. Високи нива на безработица. Предлагането на социални
услуги, както и достъп до инфраструктурни услуги, като например домашен интернет липсва.
Липсва инфраструктура (пътища, ВиК услуги, здравеопазване, образование, комуникационни
услуги) или ако има е слаба със силно влошено състояние. Слабо изграден местен капацитет за
създаване и изпълнение на местни стратегии и концепции за Интелигентни селища.
При този сценарии концепцията за Интелигентни селища би могла да има за цел
изграждане на местен капацитет за развитие и поддържане на местните ресурси. Това включва
активизиране на група местни жители, местната власт и налични структури (читалища, местни
инициативни групи, сдружения, бизнес), които да вземат участие в различни събития дискусии,
семинари, обучения относно възможностите за развитие на общността.
За постигането на тази цел ще се включат външни експерти, консултанти и съветници,
които съвместно с активната група от местната общност ще участват в създаването и
реализирането на концепцията за Интелигентни селища.
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Втори сценарии: Райони със средно развитие (включват се от малки до средно
големи общини)
Характерно за тези райони е, че имат изграден местен капацитет, работещи местни
административни структури. В голяма част от тези райони има създадени неправителствени
организации, местни инициативни групи по подхода ЛИДЕР/ВОМР. Има изградена
инфраструктура, в някои райони в по-лошо състояние, но в някои в сравнително добро
състояние. Достъпът до социални и друг вид услуги е на добро ниво, но в някой населени места
е ограничен. По отношение на достъп до домашен интернет от домакинствата нивото е под
средното за Европейския съюз. Нивото на безработица е малко над средното, предимно за
помладото население. Липсата на финансиране за инвестиции в стартиращ бизнес кара голяма
част от младото население да емигрира в по-големите населени места.
Целта на концепцията за Интелигентни селища в тези райони следва да е съсредоточена
в преодоляване на нуждите и проблемите, които стоят пред местната общност. Изграждане на
мрежа от заинтересовани страни, които в общ диалог да създадат и изпълнят своята стратегия
за развитие, базирана на иновации, въвеждане и използване на цифровите технологии,
подобряване условията на живот и учение през целия живот. Създаване на връзка между
стратегията за Интелигентни селища и съществуващите такива на местно и регионално ниво за
свързаност с други общности.
Трети сценарии: Райони със силно развитие (включват се по -големите села,
разположени в близост до големи урбанизирани центрове)
Тези райони се характеризират предимно с по-големи села, в които населението е представено от
всички възрастови групи. Имат изграден местен капацитет, местни административни структури,
изградена инфраструктура в добро състояние. Достъп до социални услуги и изградена широколентова
инфраструктура. Основен проблем в тези райони е липсата на възможности за инвестиции в
стартиране на малък бизнес. Голяма част от младото население работи в големите урбанизирани
центрове, където възможността за нивото на заплащане е много по-високо.
Целта на концепция за Интелигентни селища в тези райони следва да е съсредоточена с въвеждане и
изпълнение на проекти за инвестиции в иновации, изграждане на сътрудничества, повишаване
знанията и уменията на местната общност чрез обучения през целия живот. Изграждане на мрежа от
заинтересовани страни, които да поемат по траекторията на концепцията за Интелигентни селища.
В изпълнението на концепцията за Интелигентни селища следва да са включени всички
заинтересовани страни, както да има ясна визия на национално ниво за финансовите инструменти,
които биха могли да се използват от местните общности за реализирането на целите заложени в
концепциите.
Графика 17: Схема за насоките, върху които може да е съсредоточена концепцията за Интелигентни
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6.2. Предложение за основни критерии за създаване на концепцията
„Интелигентни селища“
Няколко прости критерия трябва да бъдат разработени на национално, регионално и
дори местно ниво, които да спомогнат идентифицирането на подходяща стратегия за
внедряване и развитие на концепцията „Интелигентни селища“. Основните критерии, които
могат да се използват при създаване на концепцията „Интелигентни селища“ следва да
включват следните компоненти:
o Наличие и доказателства за активна група сред местното население, която да работи по
създаване и развитие на цялостния процес за концепцията „Интелигентни селища“. Това
може да са представители от различни нива на обществото в селските райони като се
започне от местните жители, премине се към бизнеса и местните институции и се стигне
до отговорни общински органи. Тази група може да е и някаква форма на юридическо
лице (напр. селско сдружение (кооператив) или организация с обществена полза,
организация на фермерите), която местната общност номинира / делегира / ангажира
да поеме ръководството. Такива инициативи могат да идват от гражданското общество,
местните власти или дори от частния сектор, но винаги трябва да се проверява, за да се
гарантира че са легитимни, отворени и приобщаващи.
o Ясно изразена „визия“ на общността за промяна, свързана с един или повече от ключови
проблеми/възможности, идентифицирани от самата общност, заедно с доказателства
за добро ниво на ангажираност на общността с тази визия. В някои случаи може да е
възможно да се свърже визията за „Интелигентни селища“ към дадена съществуваща
териториална стратегия. На местното ниво, това може да бъде например стратегия за
ВОМР/ЛИДЕР, общински план за развитие и др.
o Наличие на доказателства, че концепцията за „Интелигентни селища“ е предназначена
за намиране на нови или алтернативни решения на основните проблеми и
предизвикателства, както и възможности за развитие в конкретния контекст на местното
общество. Това може да включва прилагане на цифрови (дигитални) технологии, нови
форми на възобновяема енергия, социални иновации в предоставянето на услуги в
селските райони, подобряване на връзките между градовете и селските райони,
подкрепа за възникващи стойности вериги като биоикономиката или други въпроси,
които са от значение в местния контекст.
o Ясно изработена специална „пътна карта“ с: а) ясно обяснение на последователността
на действия за сътрудничество/интервенции, които са предложени от местната общност
за преследване на тяхната визия; б) преглед на това как (и от кого) тези
действия/интервенции ще бъдат управлявани; в) пояснение как членовете на пошироката общност са и ще бъдат ефективно ангажирани в този процес; г) оценка на
свързаните разходи; и д) обяснение за това как индикаторите за резултат ще бъдат
измерени и наблюдавани.
o Допустимите действия/интервенции за финансиране в „пътната карта“ могат да
включват: а) т. нар. „меки“ инвестиции, които да са насочени към създаване на фокус
групи, съвети, обучение, научни изследвания и технически проучвания; и б) малки
материални инвестиции. Ангажирането на външни специалисти / експерти извън
общността (напр. специализирани съветници, академици или фасилитатори за
подпомагане на местната общност да реализира своята визия) може да се считат за
допустими разходи с оглед гарантиране, че общността има необходимия капацитет за
изпълнение на предложените действия в концепцията „Интелигентни селища“.
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o Където е подходящо, създаване на бизнес модели за дългосрочна финансова
устойчивост на концепцията за „Интелигентни селища“ от самото начало. Това може да
включва, например генериране на приходи за дългосрочна поддръжка на активи,
собственост на общността (т.е вятърна турбина) или предложения за стартиране,
отглеждане и поддържане на общностни инвестиционни фондове – след първоначално
инжектиране на публични средства.
o Всякакви връзки (линкове) между концепцията за „Интелигентни селища“ и други
съществуващи по-широки стратегии (напр. регионални или местни цифрови стратегии,
стратегии за регионална интелигентна специализация и т.н.) също трябва да бъдат
подчертани.
Местните общности могат да изградят своята концепция за „Интелигентни селища“ около
даден пилотен проект, който стимулира повече ангажираност на общността в справянето с
идентифицирано предизвикателство/възможност (например създаване на източник на
възобновяема енергия или осигуряване на устойчива грижа услуга за възрастни хора).
В действителност концепцията за „Интелигентни селища“ могат – и ще – варират
значително. Няма единичен модел или решение като „един размер за всички“. Една от найважните причини за тези различия е началната точка. Някои общности са неизбежно понапреднали от други и е важно да се гарантира, че критериите са адаптирани към местните
реалности и нужди. Всякаква ръководена от общността стратегия трябва да се разглежда поскоро като процес отколкото като крайно състояние. Всяко село или селска общност може да
бъде „Интелигентно селище“, но как ще постигне това ще зависи в зависимост от местния
контекст, включително фактори като нивото на познания, човешки капитал, местни лидери,
сила на социалните връзки, които държат общността заедно, и благосклонно отношение на
местните институции.
В много случаи ще е необходимо да се изгради капацитет на местно ниво, за да се
гарантира, че общностите, които са най-много в нужда няма да са губещи. Концепцията
„Интелигентни селища“ трябва да бъде приобщаваща, а не изключваща се концепция!
Цифровите технологии могат да бъдат важна част от изграждането на този капацитет, но те
трябва да останат като активиращи инструменти и да се използват, когато са подходящи към
конкретните предизвикателства/възможности, които се разглеждат от местната общност.
Това представлява важно разграничение между „Интелигентни селища“ и „Интелигентни
градове“. Концепцията за „Интелигентни градове“ се фокусира много върху големите бази
данни и възможностите за трансформиране на начина, по който градовете функционират чрез
взаимосвързани цифрови технологии. Докато концепцията за „Интелигентни селища“ е не са
просто продължение на този подход, но вместо това се фокусира върху овластяването на
местните общности да се ангажират със собственото си бъдеще, включително използването
(където е подходящо) на цифровите технологии.
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7. Възможности за подкрепа и интегриране на концепцията „Интелигентни
селища“ в селските райони чрез различни политики и инструменти в България
през програмен период 2023-2027 г.
Най-голямото предизвикателство, пред което са изправени лицата вземащи политически
решения на национално/регионално ниво, както и за тези изпълнителняващи тези решения е
да гарантират, че правилните инструменти на политиката са достъпни на точното място в
точното време за да се улесни разработването и внедряването на концепцията за
„Интелигентни селища“. Тези инструменти трябва да бъдат направени достъпни за местните
общности във форма, която е лесна за използване, гъвкави и модулни, така че да могат да се
адаптират към различни и променящи се обстоятелства, включително с възможност да се
започване с нещо малко и след това да се пристъпи към разрастване (напр. чрез увеличаване
на ангажираността и сътрудничеството на общността и създаване на условия за по-нататъшни
инвестиции).
Понастоящем не се предвижда нова политика или инструмент за финансиране за
подкрепа на интелигентни селища в Общата селскостопанска политика. Държавите-членки на
ЕС обаче се насърчават и им се дава гъвкавост за адаптиране към широка гама набор от
съществуващи инструменти по начини, които създават възможна рамката за възникване на
интелигентни селища на местно ниво.
Тези политически инструменти не трябва да се разглеждат като алтернативи, но като
части от интегриран инструментариум, в който всеки инструмент може да играе различни, но
допълващи се роли при различни обстоятелства.
Работната група на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони (РГ на
ЕСМРСР) избра да се съсредоточи върху три основни политически инструменти, които
съществуват днес в рамките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и се очаква
да продължи в стратегическата ОСП за периода след 2020 г.
Стратегически план на ОСП: ЛИДЕР/ВОМР; други видове интервенции за сътрудничество;
и дигитални стратегии. В идеалния случай тези инструменти трябва да се подсилват един друг.
Например ЛИДЕР/ВОМР може да осигури обслужване на едно гише на местно ниво и подготви
почвата, като привлече различни заинтересовани страни заедно да участват във фокус групи,
обучения, предпроектни проучвания, пилотни проекти и дребномащабни инвестиции.
Различни форми на сътрудничество може да се използва за разширяване на инициативи чрез
изграждане на връзки с други селски и градски райони и с изследователски центрове в общи
проблемни зони. Дигиталните стратегии могат да гарантират че допълнителни инвестиции
както в инфраструктура, така и в умения достигат до селските райони.
И накрая, политиките, подкрепяни от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР), трябва да допълват и отварят вратата за допълнителни инвестиции
по другите Европейски инвестиционни фондове (ЕИФ) и национални публични и частни
източници. На местно ниво, общините и местната администрация често ще играят ключова
роля. Последният микс от политики за подкрепа на концепцията за „Интелигентни селища“ във
всяка държава и/или регион зависят от: a) специфични нужди и възможности, пред които са
изправени селските райони (като идентифицирани в SWOT анализите); и б) съществуващите
възможности на политическа подкрепа за селските райони.

Проучване_Smart Villages_2022

201

7.1. Подходът ЛИДЕР/ВОМР
Концепцията за интелигентните селище и подходът LEADER/ВОМР имат общи
характеристики. Последният като воден от общностите подход за местно развитие се използва
от 30 години за ангажиране на местните заинтересовани страни в планирането и прилагането
на стратегии за развитие на местни територии. И двата подхода са ориентирани към
териториално развитие като LEADER се фокусира върху по-широкото териториално ниво,
докато концепцията за интелигентните селища се фокусира върху по-тесен териториален
район, включващ или отделно село, или групи селски общности. И двата подхода са подходи
за интегрирано развитието на селските райони. LEADER се стреми да постигне взаимодействие
сред различните сектори в рамките на своята територия, докато концепцията за
интелигентните селища се фокусира върху прилагането на социални, технологични и цифрови
иновации в селските райони. Друга обща характеристика е сътрудничеството. При LEADER това
се основава на създаването на публично – частно партньорство като основен механизъм за
планиране и прилагане на стратегия за интегрирано териториално развитие. При
интелигентните селища сътрудничеството е основа за прилагане на иновативни решения с
участието на различни партньори – група селища, взаимодействие между град и селища в
селски райони, споделяне на ресурси между различни като интереси партньори и т.н. LEADER
се разглежда като инструмент, който може да подпомогне прилагането на концепцията за
интелигентни селища.
В същото време LEADER може да ограничава прилагането на концепцията за
интелигентните селища поради различни фактори - например като се прилага в рамките на
съществуващата си регулаторна рамка от "стандартни предварително определени мерки в
съответните програми на ЕЗФРСР" и бюджетни ограничения, т.е. LEADER може да не осигури
достатъчно пространство за изпълнение на "рискови иновативни проекти". Друг фактор, който
може да ограничава прилагането на концепцията за интелигентните селища е това, че
административни и управленски задачи отнемат време на екипа на МИГ, което би било
необходимо за разработването и насърчаването на иновативни мерки
На основатa на РУОП117 държавите членки могат да осигурят подкрепа за интегрираното
териториално развитие чрез стратегии за териториално или местно развитие в някоя от
следните форми:
o интегрирани териториални инвестиции
o водено от общностите местно развитие
o друг териториален инструмент за подкрепа на инициативи, разработени от държавата
членка
Както и за изготвянето и разработването на териториални стратегии може да се предоставя
подкрепа.
В рамките на възможностите на Член 77 Сътрудничество от РСП по ОСП118 държавите
членки могат да предоставят подпомагане за сътрудничество в рамките на стратегическите им
планове по ОСП за:

117

Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на
общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс,
Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на
финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за
финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика
118 Регламент (ЕС) 2021/2116 относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за отмяна на Регламент (ЕС)
№ 1306/201
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o изготвяне и прилагане на стратегии за „интелигентни селища“, определени от
държавите членки;
o подготвяне и изпълнение на проектите на оперативните групи в рамките на ЕПИ,
o подготвяне и изпълнение на LEADER;
Предложения за подпомагане на „интелигентни решения“ и концепции за „интелигентни
селища“ чрез ЛИДЕР/ВОМР
Възможност за планиране на една концепция за ИС в рамките на една СМР на един МИГ
1. Осигуряване на възможности в географският район и населението, обхванати от СВОМР
на МИГ, да се планират с участие на общността и на основата на анализ на нуждите и
потенциала за развитие на концепция/стратегии за „интелигентни селища“ в част от
района на МИГ
2. Осигуряване на възможности за финансови средства за изготвянето на концепции
"Интелигентни селища"
3. Осигуряване на възможности за прилагане на опростени разходи за изготвянето на
концепциите "Интелигентни селища":
4. Концепцията за за интелигентни селища може да включва планиране на визия и мисия
на конкретна общност в конкретна територия с изяснена идентичност, основни
партньори/заинтересовани страни и подходи за развитие, и с очакван ефект в рамките
на СВОМР на МИГ
5. Концепция/стратегии за „интелигентни селища“целите на СВОМР и да включва
включително измерими целеви стойности за резултатите, и съответните планирани
действияКонцепция/стратегии за „интелигентни селища“финансов план, включващ
планирани средства от всеки фонд, и, когато е целесъобразно, планираните средства от
ЕЗФРСР, и всяка засегната програмаКонцепция/стратегии за „интелигентни селища“може
да съдържа освен това вида на мерките и операциите, които ще бъдат финансирани от
всеки засегнат фонд.
8. Компетентните управляващи органи определят критерии за подбора на стратегиите,
създават комисия, която да извършва подбора, и одобряват стратегиите, подбрани от тази
комисия.

На национално ниво в рамките на СП на ОСП може да се избере показател за резултатите
o Интелигентен преход на икономиката в селските райони: брой на подпомаганите
стратегии за „интелигентни селища“ и/или
o Свързване на селските райони в Европа: дял на населението в селските райони,
ползващо подобрен достъп до услуги и инфраструктура чрез подпомагане по ОСП
Изпълнение на концепцията - в рамките на една или повече мерки
МИГ извършваподбор на операциите, определяне на размера на подкрепата и
представяне на предложенията на УО, който отговаря за последната проверка на
допустимостта преди одобряването им. След създаването на концепцията, процесът на
изпълнение на проекти по тази концепция се прилага чрез изпълнение на операциите,
посочени в концепцията ИС. Основното тук е да се планират и търсят и други източници на
финансиране.
Концепция на ИС може да се промени с течение на времето. Някои нужди може да станат
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не актуални с течение на времето и следователно изпълнението на даден проект няма да бъде
възможно. От друга страна, могат да възникнат нови нужди, както и нови идеи за решаването
им. Концепцията ИС следва да може да се преразглежда и актуализира редовно.
Възможност за планиране на цел в СМР на МИГ
Прилагане на една концепция за ИС в рамките на една СВОМР на един МИГ, насочена към
конкретна цел или включваща конкретна тема или сфера в рамките на СМР. Целта е да се
пилотира прилагането на концепцията за ИС в част от МИГ
Целева група – общност/и (участие на конкретни партньори) в едно или няколко селища
в рамките на територията или в рамките на повече от една територия
Бенефициент – МИГ и/или група МИГ-и
Форма – групов проект и/или проект за сътрудничество
Финансиране – в рамките на СМР и/или частично финансиране от други фондове,
програми, източници ..., по висок интензитет
Демаркация - Концепцията не може да е в сфера на прилагане на други програми и
стратегии на други стратегически документи за района
Възможност за планиране на „хоризонтална“ тема или сфера в СМР на МИГ
Възможност за планиране на „интелигентни решения“ (иновативни и ефикасни решения
на местни проблеми) като самостоятелни мерки в рамките на СМР на МИГ.
Определяне на приоритетни сфери на национално ниво – примерно в сферата на:
1. Цифрова свързаност - използване на цифрови и ИТ технологии
a. Цифрови/е-услуги – обучение и квалификация, здравеопазване, цифрови
приложения за услуги
b. Развитие на цифрови умения/компетентност
c. Развитие на е-търговия 2. Транспортна свързаност и мобилност - използване на иновативни решения за
осигуряване на местен транспорт (споделени транспортни средства, споделени
транспортни услуги, иновативно и ИТ управление ...)
3. Цифровизиране на местни ресурси - териториално културно наследство, туристически
продукти,
4. Инвестиции в земеделието – иновативни решения в полза на общността, местна
хранителна екосистема
5. Инвестиции в сферата на екологията изграждането на инсталации за възобновяема
енергия, системи за пречистване на отпадни води
6. Инвестиции в публични пространства – създаване на места за съвместно работене,
местни услуги
7. Развитие на предприемачеството – подпомагане на стартъп в приоритетните сфери за
ИР, социално предприемачество, създаване и развитие на кооперативи ...
8. Инициативи за укрепване на общностите и насърчаване на местното развитие
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ИС в рамките на сътрудничество и/или изграждане на капацитет на МИГ
РОП осигурява възможности за изграждане на капацитета на местните действащи лица за
разработване и изпълнение на операции. Това означава, че МИГ може да планира и прилага на
обучителна програма и/или програма за стимулиране на разработване на иновациите
(обучения, уъркшопи, семинари, обмен на опит, развитие на мрежи от различни
заинтересовани страни, консултации, наставничество, )
Целева група – общност/и в едно или няколко селища в рамките на територията или в
рамките на повече от една територия
Бенефициент – МИГ и/или група МИГ-и
Форма и финансиране – средства за анимиране на територията
Стимулиране на разработването на широк кръг от иновативни решения
В рамките на операции в подкрепа на иновативни продукти, процеси или оборудване може да
се планират конкретни интелигентни решения
Целева група – общност/и в едно или няколко селища в рамките на територията или в
рамките на повече от една територия
Бенефициент – конкретен представител на заинтересован страна (публичен, частен, или
граждански интерес) в партньорство с представител/и на други (с различен интерес)
заинтересован страна или самият МИГ и/или група МИГ-и
Форма – проект, групов проект и/или проект за сътрудничество
Изисквания – иновативност, ефикасност,
Промотиране на ролята на МИГ
РОП осигурява възможности при условие, че се гарантира спазването на принципа на
разделение на функциите, МИГ да може да бъде бенефициер и да изпълнява операции
съгласно стратегията. Това означава, че МИГ може да бъде идентифицирана като бенефициент
по различни мерки в рамките на СП на ОСП и други програми
Възможности за подпомагане на прилагането на „интелигентни селища“ извън ЛИДЕР
Създаване на ТРГ – СП за ОСП 2027 и/или ЛИДЕР/ВОМР в селските региони
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Участници: представители на основни заинтересовани страни по отношение на развитието на
селските райони в сферата на ОСП и извън нея
Мандат, функции и задачи на НСМ и/или асоциация на МИГ-и
Създаване на ТРГ
Проучване на нуждите
Обмен на опит
обучение за разпространяване на знанията на хората, които ще подкрепят общностите
при изготвянето на концепцията

Проучване_Smart Villages_2022

206

7.2. СП на ОСП 2023-2027
Голяма част от територията на селски райони в Европейския съюз са засегнати от
структурни проблеми, като липса на привлекателни възможности за заетост, недостиг на
умения, недостатъчни инвестиции в широколентови мрежи и свързаност, цифрови и други
инфраструктури и основни услуги, както и отлив на млади хора. В следващия програмен период
2021-2027 от основно значение е да се укрепи социално-икономическата структура на тези
райони в съответствие с Декларацията от Корк 2.0 „По-добър живот в селските райони“, поспециално посредством създаване на работни места и приемственост между поколенията.
Това може да стане чрез насочване на финасови инструменти за разкриване на работни места
и растеж към селските райони, чрез насърчаване на социалното приобщаване, подпомагането
за младите хора, приемствеността между поколенията и развитието на „интелигентни селища“
в селските райони на Европейския съюз, както и чрез принос за смекчаване на обезлюдяването.
Основните финансови инструменти, които се предоставят на местните общности за
изпълнение на концепцията за Интелигентни селища се съдържат в Стратегическите планове
по ОСП на държавите-членки чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ).
Внимание трябва да се обърне при предоставянето на подкрепа за:
» Инвестиции като се обърне специално внимание на междусекторната цел за
модернизиране на селското стопанство и селските райони чрез стимулиране и споделяне на
знания, иновации и цифровизация в селското стопанство и селските райони и насърчаване на
по-широкото им използване. Подкрепата за инвестиции за въвеждане на цифрови технологии
в селското и горското стопанство и селските райони, като например инвестиции в прецизно
земеделие, интелигентни селища, предприятия в селските райони, както и инфраструктура за
информационни и комуникационни технологии, следва да бъде включена в описанието в
стратегическите планове по ОСП на приноса на тези планове към междусекторната цел.
» Насърчаване на сътрудничеството, подпомагането следва да позволи
установяването и осъществяването на сътрудничество между поне две предприятия с оглед на
постигането на целите на ОСП. Подпомагането следва да може да включва всички аспекти на
това сътрудничество, например създаването на схеми за качество и дейности за информиране
и популяризиране на схемите за качество; съвместни действия в областта на околната среда и
климата; насърчаване на късите вериги на доставки и местните пазари; пилотни проекти;
проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ, проекти за местно развитие, интелигентни
селища, клубове на купувачи и субекти, притежаващи селскостопански машини; земеделски
партньорства; планове за управление на горите; мрежи и клъстери; социално селско
стопанство; подпомагано от общността селско стопанство; действия в обхвата на подхода
ЛИДЕР/ВОМР; и създаване на групи на производителите и организации на производителите,
както и други форми на сътрудничество, считани за необходими за постигане на специфичните
цели на ОСП.
» Създаване на сътрудничество, важно е да се подкрепи подготовката на определен
вид сътрудничество, по-специално за оперативните групи на ЕПИ, стратегиите за
„Интелигентни селища“.
Интервенциите включени в Стартегическите планове на ОСП, които пряко биха могли да
подкрепят концепцията за Интелигентни селища са:
» Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони
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(чл.73-74), която включва:
- инвестиции в широколентова инфраструктура;
- инвестиции в основни услуги в селските райони
- инвестиции в непроизводствени дейности, подпомагани посредством стратегии
за ВОМР, и проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска
производителност и устойчивост.
» Създаване на стопанства на млади фермери, нови земеделски стопани и стартиране
на стопанска дейност (чл.75), която включва:
- стартиране на стопанска дейност в селските райони, свързана със селското или
горското стопанство, включително установяването на нови земеделски стопани, или
диверсификацията на доходите на земеделските домакинства с неселскостопански дейности;
- стартиране на стопанска дейност за неселскостопански дейности в селските
райони, свързана със стратегиите за водено от общностите местно развитие.
» Сътрудничество (чл. 77), която включва:
- подготвяне и изпълнение на проектите на оперативните групи в рамките на ЕПИ;
- подготвяне и изпълнение на стратегиите по подхода ЛИДЕР/ВОМР;
- популяризиране и подкрепа на схеми за качество, признати от Съюза или от
държавите членки, както и тяхното използване от земеделските стопани;
- подпомагане на групи от производители, организации на производители или
междубраншови организации;
- изготвяне и прилагане на стратегии за „интелигентни селища“, определени от
държавите членки;
- подкрепа за други форми на сътрудничество.
» Обмен на знания и разпространение на информация (чл. 78), която включва:
-насърчаване на иновациите, обучението и консултациите;
- както и другите форми на обмен на знания и разпространение на информация
» Създаване на мрежи по ОСП (чл. 126), която включва:
-насърчаване на иновациите в селското стопанство и развитието на селските
райони и подкрепа за партньорското обучение и включването на всички заинтересовани
страни в процеса на обмен и изграждане на знания и тяхното взаимодействие;
-създаване на платформи, организиране на форуми и прояви, за да се улеснят
обменът на опит между заинтересованите страни и партньорското обучение, включително,
когато е приложимо, обмен с мрежи в трети държави;
-събиране на информация и улесняване на разпространението ѝ, както и работа в
мрежи от финансирани структури и проекти, като например местните инициативни групи,
оперативните групи по ЕПИ, и еквивалентни структури и проекти
-подпомагане за проекти за сътрудничество между оперативните групи в рамките
на ЕПИ, местните инициативни групи за действие или подобни структури за местно развитие,
включително за транснационално сътрудничество;
» Опазване на околната среда, която включва:
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-поети задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в
областта на управлението;
-природни или други специфични за района ограничения;
-специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои
задължителни изисквания;
-инвестиции, включително инвестиции в напоителни системи;

Графика 18: Схема за подпомагане на концепцията за Интелигентни селища
Подкрепа
за
концепцията
Интелигентни
селища
Интервенции от Стратегически план на Общата селскостопанска политика

Инвестиции

Опазване
околната среда;

Сътрудничество Стартиране на бизнес

на

Цифровизация;
Иновации.
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Подхода ЛИДЕР/ВОМР;

Мрежа по ОСП;

ЕПИ-АГРИ;

AKIS участници

Нови
форми
сътрудничество.
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7.3. Извън ОСП – Кохезионен фонд
В следващия програмен период 2021-2027, специфични цели, които си поставя
политиката на Европейския съюз по отношение на Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд са:
o Европа по близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано
развитие на всички видове териториии на местни инициативи чрез:
o -интегрирано и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие,
развитие на културното и природното наследство, устойчив туризъм и повишаване на
сигурността в райони, различни от градските райони.
Подкрепата по тази цел ще се предоставя чрез разработените стратегии за териториално
и местно развитие под формата на интегрирани териториални инвестиции, ЛИДЕР/ВОМР или
друг териториален инструмент за подкрепа на местни инициативи, разработени от държавата
(Регламент (ЕС) 2021/1060).
o В рамките на двете специфични цели, посочени в параграф 1, буква д), държавите
членки могат да подкрепят и операции, които могат да бъдат финансирани в рамките на
специфичните цели, установени в букви а) —г) от посочения параграф.
За да се използват възможностите на цифровата технологии, ЕФРР следва да допринесе
за развитието на приобщаващо цифрово общество, в което гражданите,
научноизследователските организации, предприятията и публичните администрации се
възползват пълноценно от възможностите, които предлага цифровизацията. Ефективното
електронно управление на национално, регионално и местно равнище включва разработване
на инструменти, както и преосмисляне на организацията и процесите с цел по-ефективно, полесно, по-бързо и по-евтино предоставяне на обществени услуги. По-специално цифровите и
телекомуникационните технологии следва да се използват за укрепване на традиционните
мрежи и услуги в полза на местните общности чрез разработване на проекти като интелигентни
градове и интелигентни селища.
47) За да се подобри устойчивостта на общностите в селските райони и техните
икономически, социални и екологични условия, подкрепата от ЕФРР следва да се използва за
разработване на проекти като интелигентни селища, както е посочено в резолюцията на
Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. относно справяне със специфичните потребности
на селските, планинските и отдалечените райони, по-специално чрез разработване на нови
възможности като децентрализирани услуги и енергийни решения, цифрови технологии и
иновации.
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8. ПРЕПОРЪКИ КЪМ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ПО ОСП
ПРЕПОРЪКИ КЪМ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ПО ОСП
За да има добра координация и сътрудничество както между отделните звена за работа
по стратегическия план на ОСП така и между всички заинтересовани страни относно
възвждането на дефиниция за интелигентни селища и изпълнението на бъдещите концепции
за „Интелигентни селища“ правим следните препоръки:
1. Създаване на звено (отдел) в дирекцията, която ще е ангажирана с изпълнението на
стратегическия план по ОСП с определни експерти, на които да бъде възложена
дейността за изпълнение на подхода за интелигентни селища. Това могат да бъдат
експерти, които работят по подхода ЛИДЕР/ВОМР, както и експерти, които работят по
интервенцията за Сътрудничество (ЕПИ-АГРИ, Оперативните групи), така и експерти,
които се занимават с обученията по системата AKIS. Координацията между тях и
избрания изпълнител по мрежата за ОСП следва да е в тясно сътрудничество.
2. Създаване на Работна група с включени всички заинтересовани страни за работа и
съгласуваност на действията по изпълнение на концепцията за „Интелигентни селища.
Работната група може да бъде като помощен орган създадена:
▪ като междуведомствена работна група в МЗм на която да бъдат поканени
всички представители на държавни ведомства и институции, общини,
представители на неправителствени организации и сдружения и др.
Работната група ще се управлява от представители на МЗм и следва да е
с мандатност не по-малка от периода на прилагане на стратегическия
план.
▪ като работна група към Комитета по управление на подхода
ЛИДЕР/ВОМР. Тази рботна група е тясно специализирана в прилагането
на подхода ЛИДЕР/ВОМР. В този случай не могат да се канят по широк
кръг от представители, работещи по подхода за „Интелигентни селища“.
▪ като работна група към мрежата за ОСП. Към настоящия момент има
създадена такава работна група, с включени широк кръг от
заинтересовани страни, която проведе редица действия и мерки за
популяризиране на подхода за интелигентни селища.
3. Възможности за прилагане на концепцията (или подходът) за интелигентни селища
чрез СП на ОСП 2023—2027:
3. 1. СВОМР на МИГ в рамките на подхода LEADER (ВОМР) (чл. 31 Водено от
общностите местно развитие (ВОМР/ЛИДЕР);
3. 2. прилагане на конкретни интелигентни решения, които индиректно биха могли да
подкрепят концепцията за интелигентни селища в СП на ОСП 2023—2027 чрез
инвестиции (чл. 73 - 75);
3.3 прилагане на концепцията за интелигентни селища и конкретни интелигентни
решения, в рамките на чл. 77 (Сътрудничество) в СП на ОСП 2023—2027;
3.4. прилагане на конкретни интелигентни решения, които индиректно биха могли да
подкрепят концепцията за интелигентни селища в рамките на Инвестиции в основни
услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони (чл.76) в СП на ОСП
2023—2027;
3.5. подкрепа на подхода интелигентни селища в СП на ОСП 2023—2027 чрез обмен
на знания и разпространение на информация (чл. 78);
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3.6. подкрепа на подхода интелигентни селища в СП на ОСП 2023—2027 чрез
националната Мрежа по ОСП (чл. 126).
A. Планиране на концепция (или стратегия) за развитие на интелигентни селища в
рамките на СВОМР на МИГ
Kонцепция (или стратегия) за развитие на интелигентни селища включва:
a. конкретна част от територията (подтеритория) на МИГ,
b. визия (очакван ефект) за интелигентно развитие в тази подтеритория
c. конкретна общност (определени основни партньори за прилагане на
концепцията) и
d. индикативен списък с иновативни и интелигентни и решения за интелигентно
развитие, които могат да се реализират чрез операции в рамките на СВОМР на
МИГ и/или извън нея
Концепцията за интелигентни селища трябва да е:в съответствие сцелите на СВОМР и
да включва включително измерими целеви стойности за резултатите, и съответните
планирани действиясъдържа финансов план, включващ планирани средства от всеки
фонд, и, когато е целесъобразно, планираните средства от ЕЗФРСР, и всяка друга
програмаможе да съдържа освен това вида на мерките и операциите, които ще бъдат
финансирани от всеки фонд.Операции в рамките на концепцията за интелигентни
селища трябва да допринасят за конкретни приоритетни сфери в съответствие с
приоритетите на СВОМР на МИГ, приоритетите на СП на ОСП и/или други приоритети на
други регионални или общински програми.
B. Планиране на отделна мярка и/или конкретна хоризонтална тема (чл. 32) за
развитие и прилагане на интелигентни селища и интелигентни решения в
рамките на СВОМР на МИГ, включващи конкретни операции в съответствие с
целите и приоритетите на СВОМР на МИГ.
o МИГ могат да прилагат групови проекти и опростените разходи за част от операциите
в рамките на концепцията за интелигенти селища.Планиране и прилагане на
програми за повишаване на капацитета прилагане на интелигентни селища и
интелигентни решения и/или стимулиране на разработването на иновации (чл. 33) в
рамките на изграждане на капацитет на местните действащи лица.
D. Планиране и подпомагане на изграждането на мрежи, достъпността,
иновативните характеристики в местния контекст и по целесъобразност
сътрудничеството с други лица, действащи на териториално равнище (чл. 31) в
рамките на изграждане на капацитет на местните действащи лица.
4. Възможности за прилагане на подхода интелигентни селища чрез национална
програма за пилотиране на подхода интелигентни селища. В таблица 7 са представени
предложенията за включване на текстове в интервенциите по стратегическия план на
ОСП, които индиректно, косвено ще допринесат за прилагане на подхода за
интелигентни селища и като резултат ще допринесат за постигане на целта на ЕС за
интелигентен растеж на регионите.
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Таблица 7: Предложения за въвеждане на текстове в интервенциите по СП на ОСП
Интервенция в СП
Инвестиции
в
земеделски стопанства,
вкл.
инвестиции
за
напояване (чл. 73-74)
Инвестиции
в
земеделски стопанства
насочени към опазване
на околната среда
Инвестиции
преработка
селскостопански
продукти

в
на

Инвестиции
в
преработка
на
селскостопански
продукти насочени към
опазване на околната
среда

Предложение за
включване на текст
Допустими
дейности:
-инвестиции
за
въвеждане
на
цифрови
технологии
в
селското
стопанство;
-инвестиции
за
въвеждане
на
интелигентни
решения (софтуер,
IoT
решения,
роботизация);
-инвестиции за нови
бизнес
модели
свързани
с
колективните
инвестиции;
-инвестиции
в
технологии
свързани
с
реализацията
на
продукцията
на
пазара

Цел

Резултат

Целта е да се включат
инвестиции свързани с
иновативни и цифрови
технологии,
които
да
модернизират земеделските
стопанства,
повиши
устойчивото управление и
производителност
на
стопанствата

В резултат на това ще се
повиши
жизнеспособността
на
земеделските стопанства;
оптимизиране
на
производствените
разходи; повишаване на
доходите на земеделските
производители; опазване
и
оптимизиране
използването
на
природните ресурси.
Индиректно
чрез
помощта
се
спомага
развитието на подхода за
Интелигентни селища

Целта е икономическо
развитие в селските райони
като се улесни стопанската
Инвестиции
за
дейност и се стимулират
неселскостопански
дейности за насърчаване на
дейности в селските
местната
райони
конкурентоспособност,
постигане на жизненост на
населените места в селските
райони и качеството и
стандарта на живот, както и
да се подобри степента на
Инвестиции
за развитие
на
човешкия
информационни и капитал и инфраструктура.
комуникационни
дейности
-инвестиции
свързани
с
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Инвестиции
в
земеделски стопанства
насочени към опазване
на околната среда

Създаване на стопанства
на млади фермери, нови
земеделски стопани и
стартиране на стопанска
дейност (чл.75)

иновативни
решения
за
развитие
на
туристически
дейности;
-инвестиции
за
цифровите
технологии,
информационни
продукти
за
автоматизация
и
роботизация
на
производствени
процеси
Допустими
дейности:
-инвестиции
за
въвеждане
на
цифрови
технологии
в
селското
стопанство;
-инвестиции
за
въвеждане
на
интелигентни
решения (софтуер,
IoT
решения,
роботизация);
-инвестиции за нови
бизнес модели за
С изпълнението на
бизнес
плана
трябва
да
се
осигури

Стартова
помощ
за
установяване на млади
земеделски стопани в
селското стопанство

-инвестиции
за
въвеждане на нови
цифрови
технологии
свързани
със
стопанската дейнст
на
стопанството
(прецизно
Подпомагане на много земеделие);
малки
земеделски
стопанства
-инвестиции
за
въвеждане на нови
интелигентни
решения водещи до
подобряване
на
производствените
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Насърчаване използването
на иновативни решения
свързани с опазване на
природните
ресурси
и
опазване на околната среда.

Индиректно
чрез
помощта
се
спомага
развитието на подхода за
Интелигентни селища

Целта на предложените
въведения е да се осигури
по-висока стабилност при
създаване на стопанствата
на млади фермери.

Устойчивост
при
реализиране
на
стартовата помощ за
млади
и
малки
стопанства.
По-голям
брой реализирани млади и
малки фермери.
Индиректно
чрез
помощта
се
спомага
развитието на подхода за
Интелигентни селища
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Инвестиции в основни
услуги и дребни по
мащаби инфраструктура
в селските райони (чл.7374)

процеси, опазване
на околната среда
(природните
ресурси);
подобряване
реализацията
на
произведената
продукция (онлайн
платформи
за
продажба, директни
доставки и др.)
Допустими
инвестиции:
-инвестиции
за
широколентова
инфраструктура

Във
връзка
предложение I. 3:

Постигане на покритие на
широколентов интернет в
селските
райони,
планинските райони и
отдалечените
райони
свързано с поставена цел на
ЕК до 2025 г. да има
покритие на 100%
Подкрепа на различните
форми на сътрудничество
между
заинтересованите
страни на местно ниво
(МОГ) за създаване и
прилагане на концепция за
Интелигентни селища на
дадената територия

с Прилагане
на
новата
интервенция
на
Нова интервенция за два етапа:
подкрепа на местните етап
1
общности
в подготвителен: за
изготвянето
и сформиране
на
прилагането
на местна оперативна
концепцията
за група (МОГ) и
Интелигентни селища
изготвяне
на
стратегия/план за
Сътрудничество (чл. 77) действие
за
реализация
на
концепцията
за
интелигентните
селища
в
територията
на
МОГ;
-етап 2: изпълнение
на стратегия/план за
действие
за
реализация
на
одобрената на етап
1 концепцията за
интелигентните
селища
в
територията
на
МОГ.
Сътрудничество (чл. 77)
Улесняване
различните
форми на сътрудничество
Подкрепа за оперативни
между
заинтересованите
групи в рамките на Принос
за страни на местно ниво за
Европейското
изготвяне
на
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Индиректно
чрез
помощта
се
спомага
развитието на подхода за
Интелигентни селища

Директно чрез помощта
се спомага развитието и
прилагането на подхода
за
Интелигентни
селища

Индиректно
чрез
помощта
се
спомага
развитието на подхода за
Интелигентни селища
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партньорство
иновации

за концепция
Интелигентни
селища

за създаване на концепция за
Интелигентни селища.

Сътрудничество за къси
вериги за доставка и
местни пазари

Подкрепа
на
организации
на
производители
или
групи от производители
Популяризиране
и
подкрепа на схеми за
качество, признати от
Съюза или от държавите
членки, както и тяхното
използване
от
земеделските
производители

Допустими
разходи
-инвестиции
за
въвеждане
на
иновативни
решения с цел
популяризиране и
начините
на
доставка на местни
продукти;
-инвестиции
за
въвеждане
използването
на
иновативни
комуникационни и
информационни
технологии
за
популяризиране на
късите вериги за
доставка на местни
продукти

-инвестиции в нови
бизнес модели с цел
повишаване
качеството
и
добавената
стойност
на
произведената
продукция
от
организацията или
групата
на
производители
Обмен на знания и -насърчаване
на
разпространение
на иновациите,
информация (чл. 78)
обученията
и
консултациите
Професионално
обучение и придобиване -дейности свързани
на знания
с изграждане на
местен капацитет за
създаване
и
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Включване на по-голям
брой
стопанства
за
реализация
на
Цел
реализация
на произведената
произведените
местни продукция.
продукти

Повишаване
знанията,
уменията
и
компетентностите
на
всички
заинтересовани
страни
по
отношение
използване на цифровите
технологии и иновативните
решения

Наличие
на
квалифицирани кадри в
селските райони.
Индиректно
чрез
помощта
се
спомага
развитието на подхода за
Интелигентни селища
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Консултантски услуги и
повишаване
на
консултантския
капацитет (чл. 78)

изпълнение
на
концепциите
за
Интелигентни
селища
-въвеждане
на
обучения
в
системата AKIS за
използване
на
интелигентни
решение
Създаване на мрежи по -насърчаване
на
ОСП (чл. 126)
иновациите
в
селското
стопанство
и
развитието
на
селските райони и
подкрепа
за
партньорското
обучение
и
включването
на
всички
заинтересовани
страни в процеса на
обмен и изграждане
на знания и тяхното
взаимодействие

Мобилизиране
и
ангажиране
на
заинтересованите страни за
съвместна работа относно:
изграждане на капацитет,
придобиване
на
нови
знания и умения, обмен на
опит, създаване на трайни
връзки
между
представителите
на
заинтересованите страни,
разработване
на
проучвания/анализ/анкети,
експертна подкрепа на
МЗм, популяризиране на
добри примери от ЕС и
страната,
създаване на
интерес сред потенциални
бенефициери на СП по ОСП
и
обучение
на
бенефициенти
по
интервенции свързани с
концепцията
за
интелигентните селища.

Национална Мрежа за
ОСП основна платформа
за взаимодействие между
заинтересованите страни
по
темата
за
интелигентните селища.

5.
Планиране и реализиране на национална програма за пилотиране на подхода
интелигентни селища
Програмата ще се планира и прилага с:
a.

участието и водеща роля на Министерството на земеделието, както и в

b.
партньорство с всички други министерства, които са свързани с прилагането на ВОМР в
селски райони.
Програмата ще се финансира чрез национални и други източници на финансиране.
Програмата ще се планира и прилага на локално ниво в сътрудничество с МИГ, МИРГ, общини
и читалища. В рамките на програмата ще се определят:
o приоритетни области за прилагане на подхода интелигентни селища на национално
ниво в съответствие с определените нужди;
o пилотни селски райони;
o конкретни МИГ, МИРГ, общини и читалища;
o източници на и начин на финансиране;
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o допустими дейности;
o период на изпълнение на програмата и
o условията и начина на нейното изпълнение.
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