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ПРЕДГОВОР

Ако сте селска общност, която се стреми да стане „по-интелигентна“, или ако подкрепяте селските 
общности да станат по-интелигентни, това ръководство е за вас. Ръководството е за вас и ако просто 
искате да разберете малко повече за това каква е концепцията за Интелигентните Селища: какво се 
има предвид под „интелигентно“ и какво се има предвид под „селище“. Ръководството е резултат 
от две години усилена работа със селските общности в цяла Европа в рамките на проекта „Първо 
подготвително действие — Интелигентни селски райони през 21-ви век“ (Smart Rural 21)1. Проектът 
има за цел да подкрепи селските общности в цяла Европа да разработят и изпълнят своите стратегии 
за интелигентни селища по експериментален начин и да направят заключения и препоръки от 
процеса. В цяла Европа бяха избрани двадесет и една селски общности с различни характеристики 
с цел да получат подкрепа за разработването и изпълнението на своята стратегия чрез проекта 
Smart Rural 21. Поради големия интерес за участие проектът ангажира и повече от 100 други селски 
общности (наречени „Елате! селища“ [Come Along!]) чрез различни обмени от село на село и дейности 
за изграждане на капацитет.

Проектът и ръководството имат един и същ ръководен принцип: те са за селските общности. Smart 
Rural 21 работи с общностите от самото начало и се фокусира върху техните нужди – от разработването 
на стратегията до изпълнението на интелигентни решения. Настоящото ръководство надгражда опита 
от работата с общностите, тяхната обратна връзка, предизвикателствата и постиженията по пътя. Чрез 
него ние споделяме уроците, научени по проекта, и ги правим достъпни за широката заинтересована 
аудитория, за да може тя да се възползва от процеса колкото е възможно повече.

Ръководството няма за цел да предостави напълно изчерпателен инструментариум за това как да 
поемете пътя към това да станете „интелигентно селище“. То по-скоро има за цел да осигури рамка, да 
подчертае основните уроци и да посочи точните източници и ресурси на заинтересованите общности. 
Ако искате да започнете свое собствено пътешествие към Интелигентно Селище, ще трябва да се 
задълбочите в наличните ресурси и да адаптирате инструментариума към собствените си нужди. 
Надяваме се, че ръководството ще подкрепи първите стъпки във вашето пътуване!

Едина Очко (координатор на проекта) от името на екипа на Smart Rural 21

1 2,5-годишен проект, финансиран от Европейската комисия (ГД AGRI) и ръководен от E40 Group
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1. КАКВО Е ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛИЩЕ?
Въпреки че през последните десетилетия се появиха 
много интелигентни селища, самата концепция за 
Интелигентни Селища е сравнително нова, като 
за първи път тя бе „официално“ формулирана 
от Европейската комисия и по инициатива на 
Европейския парламент чрез действието на ЕС за 
Интелигентни Селища през 2017 г. През същата 
година точката за контакт на Европейската Mрежа за 
Развитие на Селските Райони (ENRD) стартира своята 
Тематична Работна Група за Интелигентни Селища 

с цел да улесни обмена между заинтересованите 
страни относно новата концепция. Между 2018 г. 
и 2019 г., Европейската комисия стартира пилотния 
проект за интелигентни еко-социални селища с 
цел предоставяне на изчерпателно определение 
за Интелигентни Селища, както и идентифициране 
на подходящи добри практики и казуси. Важно е 
да се отбележи, че всяка държава членка може да 
има свое собствено определение, адаптирано към 
националния контекст.2

Определението за Интелигентни Селища 
(както е посочено в Пилотния Проект за 

Интелигентни Еко-социални Селища) гласи, че: 
Интелигентните Селища са общности в селските 
райони, които разработват интелигентни решения 
за справяне с предизвикателствата в своя местен 
контекст. Те надграждат съществуващите местни 
силни страни и възможности за включване в 
процес на устойчиво развитие на своите територии. 
Те разчитат на подход на участие, за да разработят 
и приложат своите стратегии за подобряване на 

икономическите, социалните и екологичните 
си условия, по-специално чрез насърчаване на 
иновациите и мобилизиране на решения, предлагани 
от цифровите технологии. Интелигентните Селища 
се възползват от сътрудничеството и връзките 
с други общности и участници в селските и 
градските райони. Инициирането и изпълнението 
на стратегии за Интелигентни Селища може да 
надгради съществуващи инициативи и може да 
бъде финансирано от различни публични и частни 
източници.

Първото Подготвително Действие — Интелигентни 
Селски Райони през 21-ви Век – проект Smart 
Rural 21 (декември 2019 г. – ноември 2022 г.) 
има за цел да пренесе определението в реален 
контекст чрез подкрепата на селища от цяла Европа 
при разработването и изпълнението на стратегии 
за интелигентни селища. Второто Подготвително 
Действие — Интелигентни Селски Райони през 21-ви 
Век – проект Smart Rural 27 стартира през 2020 г. 

(продължава до края на 2023 г.) и има за цел да 
подпомогне ефективните рамки за подкрепа 
на Интелигентни Селища в цяла Европа чрез 
аналитична работа, споделяне на информация 
(както за интелигентни селски общности, така 
и за подкрепа на Интелигентни Селища), както 
и създаване на Пилотна Обсерватория за 
Интелигентни Селища.

Интелигентните Селища са привлекателна 
концепция, но и предизвикателна, когато става 
въпрос за точно тълкуване и прилагане на 
определението. Два основни въпроса, които често 

възникват във връзка с Интелигентните Селища, са 
„какво е интелигентно“ и „какво е селище“. Нека 
започнем с втория.

ИСТОРИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА НА ЕС ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕЛИЩА

Действие 
на ЕС за 

Интелигентни 
Селища

Тематична Работа 
на ENRD относно 
Интелигентните 

Селища

Пилотно 
Проучване за 

Интелигентни Еко-
социални Селища

Първо Подготвително 
Действие — 

Интелигентни Селски 
Райони през 21-ви Век

Второ Подготвително 
Действие — 

Интелигентни Селски 
Райони през 21-ви Век

2017 2017 2017-2019 2019-2022 2020-2023

2 Вижте също информационните документи на държавите членки за националните определения.
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.smartrural21.eu/
https://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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Определението за Интелигентни Селища на Пилотния 
Доклад за Интелигентни Еко-социални Селища 
предлага да се вземе предвид селската типология 
на районите на ОИСР или ЕВРОСТАТ при определяне 
на това какво представляват селските общности. 
Типологията категоризира общините в „селски“, „на 

малки градове/предградия“ или „градски“. В 
контекста на Интелигентните Селища е от значение 
да се разгледат общините (или селските общности 
в самата община), които са класифицирани като 
„селски райони“, а в някои случаи и „малки градове и 
предградия“.

1.1 КАКВО Е СЕЛИЩЕ?
Определението се отнася до общности в селските 
райони, което е по-неутрален термин от селище, 
тъй като „селище“ може да бъде ограничаващо в 
някои случаи и/или да не е подходящо за описване 
на селските общности в даден национален контекст. 
В това ръководство най-често използваме термина 
„селски общности“, а не „селища“. Въпреки това, 
„Интелигентни Селища“ (с главни букви), се 
използва за обозначаване на самата концепция.
Често задаваният въпрос е колко голяма или малка 
може да бъде общността според концепцията за 
Интелигентни Селища и дали видът на района, в 
който се намира (например отдалечен или почти 

градски), има значение. Като цяло няма конкретни 
граници или ограничения и избраните селища от 
Smart Rural 213 също показаха голямо разнообразие 
в това отношение (вижте графиките по-долу). Най-
голямата селска общност сред избраните селища 
от Smart Rural 21 е Муан-Сарту (Франция) с около 
10 000 жители; най-малката е Остана (Италия), 
разположена в алпийски планински район, с около 
50 постоянни жители.

3 В рамките на проекта Smart Rural 21 са избрани 21 селища, които да получат подкрепа чрез проекта за разработване на   
 стратегия за интелигентно селище и прилагане на интелигентни решения.

Първо Подготвително Действие —  
Интелигентни Селски Райони през 21-ви Век
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https://www.smartrural21.eu/villages/mouans-sartoux_fr/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
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1.2 КАКВО Е ИНТЕЛИГЕНТНО?
Иновацията е една от най-важните характеристики 
на Интелигентните Селища. Като цяло тя възниква 
от необходимостта и стремежа да се промени 
нещо, от желанието да се отговори на конкретно 
предизвикателство.
Въпреки че съществуват различни определения за 
„иновация“ в контекста на развитието на селските 
райони,4 тя няма ясно определение в контекста на 
Интелигентните Селища. Това не е изненадващо, тъй 
като иновацията е наистина трудна за определяне 
в териториален контекст. Предизвикателството 
се крие във факта, че дали дадено решение е 
иновативно зависи много от конкретния контекст, в 

който се прилага. 
С други думи 
нещо, което 
е обичайна 
практика в 
една местна 
общност, може 
да е напълно 
ново в друга. Ето 
защо иновацията 
в и н а г и 
трябва да се 

разглежда в свой 
собствен (местен) 
контекст. В раздел 
3.2 се обсъжда 
допълнително как 
селищата могат 
да разпознаят 
п р а в и л н и т е 
иновации.
Да се каже, че 
„интелигентно = 
дигитално“ изглежда би помогнало за решаването 
на проблема, тъй като би осигурило лесна отправна 
точка („критерий“) за всеки, независимо дали 
прави нещо „интелигентно“ или не. Всички са 
съгласни, че дигитализацията е нещо, което вече не 
можем да пренебрегнем, и ако искаме да оцелеем 
в 21-ви век, трябва поне да се опитаме да бъдем 
в крак с темповете на дигиталните иновации и да 
използваме широкия набор от възможности, които 
предлагат. 
Въпросът обаче не е толкова прост.
Защо? Казано по-просто, защото може да започнете 
да използвате някаква цифрова технология без 
реално въздействие върху местната общност, а 

      Административни граници: ©EuroGeographics ©UN-FAO ©Turks
Картография: Евростат – GISCO, 05/2018

Градове (Гъсто населени райони: поне 50% от населението живее в градски центрове)

Малки градове и предградия (Средно населени райони: по-малко от 50% от населението живее в клетки от 
селски тип и по-малко от 50% от населението живее в градски центрове)

Селски райони (Рядко населени райони: повече от 50% от населението живее в клетки от селски тип)

Не са налични данни

Местните административни единици 
(МАЕ) се използват за разделяне 

на територията на ЕС с цел предоставяне 
на статистически данни на местно ниво. Не 
всички държави класифицират своите местно 
управлявани райони по един и същи начин и 
МАЕ могат да се отнасят до редица различни 
административни единици, включително общини, 
общности, енории или райони. 
Интелигентните селища работят на различни 
административни нива, например повечето от 
селищата от Smart Rural 21 са МАЕ2 или по-ниско 
ниво, а някои са МАЕ2 с няколко по-малки населени 
места или няколко взаимосвързани МАЕ2. Районите 
МАЕ2 са класифицирани според степента им на 
урбанизация (DEGURBA) в градове, малки градове 
или предградия, и селски райони – повечето 
общности са „селски“ (вижте картата). Можете да 
проверите типологията и статистическите данни 
за вашия район МАЕ2. 

„Ако не усещате, че 
сте изправени пред 
предизвикателство, 
съжалявам, но вие няма 
да достигнете до никаква 
иновация.“ 

Професор Енрике Лейтао, 
Среща на Върха за Иновации 
в Селското Стопанство 
(Лисабон), 2017 г.

Знакът на логото на 
Smart Rural „половин 
крушка – половин 
местоположение“ има 
за цел да символизира, 
че иновацията в 
Интелигентните Селища 
трябва винаги да се 
разглежда в местния 
контекст.  

4 Например според определението на EIP-AGRI иновация накратко е: „идея, успешно осъществена на практика“.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/eip-agri-part-eu
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Интелигентните Селища в крайна сметка касаят 
преди всичко местното население. Интелигентно 
в този смисъл означава използване на иновативни 
решения (включително цифрови технологии) 
чрез участие на и/или с реално положително 
въздействие върху местното население.
От дълго време се води дебат дали да се ограничи 
„интелигентното“ до „дигиталното“ в контекста 
на Интелигентните Селища – подобно на подхода, 
следван от интелигентните градове. Достигнатият 
консенсус е, че иновациите не трябва да се 
ограничават само до „дигитални“ въпроси. Първо, 
много селски райони страдат от „дигитално 
разделение“ (недостатъчен достъп до бърза 
широколентова връзка) и фокусирането върху 
цифровото може допълнително да увеличи разликата 
между по-напредналите и изоставащите райони. 
Второ, подчертано е, че въз основа на минал опит, 
цифровите технологии са ключов, но не непременно 
единствен начин да станем интелигентни. В 
Пилотния Проект за Интелигентни Еко-социални 
Селища се твърди, че „Дигитализацията е 
инструмент, но не самоцел. Използването на 
цифрови технологии не е това, което определя едно 
селище като интелигентно, нито пък е единственият 
начин за постигане на целите за развитие. Ясно е, 
че за решенията се използва и широк спектър от 
нецифрови инструменти.” До подобни заключения 
стигна и Тематичната Група за Интелигентни Селища 
на ENRD.
В определението на ЕС се посочва, че 
Интелигентните Селища „използват иновативни 
решения […], по-специално чрез мобилизиране на 
решения, предлагани от цифровите технологии“. 

„По-специално“ означава, че цифровите технологии 
са важни средства, но не и единственият начини да 
станете интелигентни. Трябва да се отбележи, че 
някои държави членки може да дадат различни 
определения за Интелигентните Селища (например 
с по-голям акцент върху цифровия аспект).

Така че преди да се заемете с 
разработването на нещо „дигитално“ и 
модерно, винаги трябва да прецените 
защо и за кого го правите и каква е 

евентуалната (обществена) промяна, която ще 
предизвика в местната общност.
Рауданмаа (Финландия) е един от добрите примери 
за действия за социални иновации. Ангажиментът 
на селищния 
кооператив и 
а н г а ж и р а н о с т т а 
на членовете на 
местната общност 
в проекти, като 
ш и р о к о л е н т о в а 
мрежа за 
ф и б р о о п т и ч н а т а 
общност, многофункционален селищен център и 
местни селищни услуги (включително с помощта 
на цифрови технологии), могат да послужат 
като вдъхновение за други. Щанц им Мюрцтал 
в Австрия дава нови възможности за социални 
иновации при взаимодействие с енергийния 
преход и дигитализацията (използвайки блокчейн 
технология в съчетание с местна система от токени).

„Искаме да направим 
нашето кметство сърцето 
на Рауданмаа, каквото 
беше училището преди.“ 

Хайни Никлас-Салминен, 
Рауданмаа, 2021 г.

„Социалните иновации“ са също толкова важна 
характеристика на Интелигентните Селища, колкото 
и цифровите/технологичните иновации. Подходът 
за участие и въздействието на интелигентните 
решения върху селското общество е ключово 
изискване за Интелигентните Селища. Говорим 
за „социални иновации“, когато иновативните 
решения оказват влияние върху местното общество 
и/или когато в дадена общност възникват нови 
процеси на участие (социални практики).
Например в проекта по „Хоризонт 2020“ SIMRA 
(Социални Иновации в Маргинализирани Селски 
Райони), социалните иновации се определят като 
„преконфигурирането на социалните практики в 
отговор на обществените предизвикателства, чиято 
цел е да подобри резултатите за общественото 
благополучие и задължително включва 
ангажирането на участници от гражданското 
общество”. В програмата „Хоризонт Европа“ 
(програмата за изследвания и иновации на ЕС) се 
твърди, че „социалните иновации се препоръчват, 
когато решението е във взаимодействието между 
социални и технически решения и изисква 

социална промяна, нови социални 
практики, социална собственост или навлизане на 
пазара“.
Някои селища от Smart Rural 21 се стремяха да 
разработят интелигентни цифрови решения. В 
други общности обаче, първоначалната идея 
трябваше да бъде внимателно преосмислена. 
Това важи в частност за решенията за електронно 
здравеопазване и електронни грижи, особено за 
възрастни хора. Разработването на интелигентни 
приложения за електронно здравеопазване не 
е непременно правилният и единствен начин за 
интелигентно решаване на предизвикателството 
за грижа за възрастни хора. Такива инструменти се 
нуждаят от внимателно предварително планиране 
и изграждане на капацитет, за да може да се реши 
дали си струва да се инвестира в инструменти 
за електронно здравеопазване. В проекта Smart 
Rural 21 се разработва такъв процес на планиране 
с три от селищата по проекта (Дингъл – Ирландия, 
Золщет – Германия, и Пенела – Португалия), 
резултатите от които можете да разгледате на 
съответните страници на селищата.

https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/social-innovation-marginalised-rural-areas-simra-0
https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/
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1.3 С КАКВО КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕЛИЩА  
СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ LEADER/CLLD?

Интелигентните селища най-често се сравняват с 
LEADER/Водено от общностите местно развитие 
(CLLD). Без съмнение LEADER има много прилики 
с Интелигентните Селища, особено що се отнася 
до ключовите принципи на двата инструмента. 
LEADER/CLLD ще бъде и ключов инструмент и 
източник на финансиране за бъдещи стратегии 
и решения за интелигентни селища (вижте също 
раздел 2.4 за това как да финансирате интелигентни 
решения), а Местните Инициативни Групи (МИГ) на 
LEADER често могат да играят ролята на „брокери на 
иновации“ и поддръжници на селищата. Например 
процесът за стратегията за интелигентни селища в 
Дингъл (Ирландия) се ръководи от местната МИГ 
(NEWKD), докато Рауданмаа (Финландия), Торуп 
(Дания), Китера (Гърция) и други избрани селища 
от Smart Rural 21 получиха както финансова, така 
и техническа поддръжка за своите процеси за 
Интелигентни Селища от своите МИГ.
Има и някои ключови разлики обаче, които 
отличават концепцията за Интелигентни Селища:
•	 Интелигентните Селища са свързани до голяма 
степен с ангажирането на местните общности, т.е. 
малки действия на местно ниво, и с това да им 
се помогне да намерят своя начин да се справят 
с предизвикателствата и да се възползват от 
възможностите в 21-ви век. LEADER/CLLD работи 
на по-високо географско и административно ниво. 
Териториите на МИГ на LEADER включват редица 
селища, но стратегиите за местно развитие са 
изготвени на по-широко териториално ниво и 
поради това невинаги вземат предвид спецификата 
на местните общности.
•	 LEADER/CLLD има специална институционална 
структура и разпределено финансиране, 
докато Интелигентните Селища все още нямат 
институционална или специална политическа 
структура. Това е и предимство, в смисъл че 
има повече поле за експериментиране и 
търсене на начини, по-специално що се отнася 
до използването на различни източници на 
финансиране. Интелигентните Селища не трябва да 
се ограничават с достъп само до финансиране по 
LEADER, но трябва да се предостави широк спектър 

от източници на финансиране като фондове 
на политиката на сближаване, включително 
Европейския Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР) 
и Европейския Социален Фонд (ЕСФ), както и 
Механизмът за Възстановяване и Устойчивост (МВУ) 
или Европейския Фонд за Морско Дело, Рибарство 
и Аквакултури (ЕФМДРА).
•	 Интелигентните Селища засилват местните 
иновации и експерименти чрез интелигентни 
решения, които идват директно от местните 
общности, с особен акцент върху новите 
предизвикателства и възможности на 21-ви 
век, като например адаптиране към климата и 
дигитализацията. В този контекст МИГ на LEADER 
играят или могат да играят ролята на ключови 
стимулатори на иновациите, като подкрепят появата 
на интелигентни селища на своите територии.

„- Имало ли е иновации, в които сте се провалили?
- Много! Например, докато намерим производител 
за „oya“*, се провалихме три пъти. Подготовката 
на „oya“ отне една година борба, но знаехме какво 
търсим, така че накрая го намерихме...
Производство на коноп. От наша гледна точка, 
това беше провал. Преживяването беше 
страхотно, научихме много, но от икономическа 
гледна точка, не реализирахме и половината 
от цената, която очаквахме. Ще се ядосвате 
поради неуспехи много пъти! Чувам „не“ често 
и то не ми звучи като нещо специално. Но когато 
дадеш най-доброто от себе си, отвориш малко 
сърцето си и изградиш доверие, тогава хората 
ще променят отношението си.“
Пьотр Осташевски, Томашин (Полша), Smart Café 
*Вижте повече за „oya“ в полето вдясно. 

СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ: КАК ДА ЗАПОЧНЕМ С ИНОВАЦИИТЕ?

 √ Иновациите винаги трябва да започват с нужда – желание да се отговори на специфично 
предизвикателство пред местната общност/селския район. Помислете за конкретните проблеми и 
предизвикателства, с които вашата общност трябва да се справи.

 √ Намирането на правилната иновация изисква много изследвания, разговори със специалисти, 
изследователи и други селища.

 √ Иновацията най-често се появява чрез взаимодействие между (местни) хора, т.е. решенията невинаги 
могат да бъдат намерени отвън.

 √ За нея са необходими много експерименти и – по дефиниция – е възможно в някои случаи да се провали.

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
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2. КАК ДА РАЗРАБОТИТЕ СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛИЩЕ?
Стратегията за интелигентно селище е иновативна 
стратегия за местно развитие, т.е. стратегия, 
концепция или план, замислен на местно ниво 
чрез подход на участие, който предлага цялостна 
дългосрочна визия за съответната селска общност, 
която да бъде реализирана чрез иновативни 
решения. Първите пет стъпки от инструмента за 

пътна карта на Smart Rural 21 се отнасят до ключовите 
стъпки за създаване на стратегия, включително 
(1) започване; (2) определяне на контекста и 
заинтересованите страни; (3) ангажиране на 
заинтересованите страни; (4) разработване на 
стратегия; (5) стратегия за интелигентно селище.

2.1 ЗАЩО ВЪОБЩЕ Е НЕОБХОДИМА СТРАТЕГИЯ  
ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛИЩЕ?

Стратегията за интелигентно селище е в основата 
на концепцията за Интелигентни Селища. 
Според определението, Интелигентните Селища 
„разчитат на подход за участие, за да разработят и 
прилагат стратегиите си за подобряване на своите 
икономически, социални и екологични условия“. 
Но наистина ли е необходима стратегия за 
интелигентно селище, за да стане едно селище 
такова?

Стратегията е подходяща за структурирано 
и дългосрочно мислене. Но тя е полезна 
само доколкото помага на общността да 
формира и споделя обща визия, да мисли 

къде би искала да бъде селището в средносрочен до 
дългосрочен план (например след 5 – 10 години), 
да обедини съществуващите инициативи и идеи. 
Стратегиите са важни за свързване на различни 

инициативи и подпомагане на селището да мисли 
по по-цялостен начин (вместо да се фокусира само 
върху отделни инициативи). Разработването на 
стратегия за интелигентно селище може да бъде 
особено полезна следваща стъпка в превръщането 
в интелигентно селище на „села в преход“, т.е. села, 
които вече имат някои интелигентни решения, но 
все още нямат цялостна интегрирана стратегия или 
дългосрочна визия.
Стратегиите за интелигентно селище могат да 
бъдат и ефективни инструменти за съобщаване 
на визията на селището както вътрешно (на 
членовете на общността), така и външно, например 
на различни нива на управление (МИГ на LEADER, 
регионално или национално ниво). Една цялостна 
стратегия, която също е свързана с приоритети, 
определени на по-високи административни нива, 

Традиционен и лесен начин за пестене на вода и подобряване 
на растежа на растенията (иновация от Томашин, Полша)

Ost-Oya (olla, oya) е неоантичен съд, изработен от пореста, 
самопропусклива глина, който се заравя в земята, за да напоява 
естествено градината, като същевременно намалява значително 
загубата на вода и поливането. Просто пълнете вашия Ost-Oya (olla, 
oya) с вода на всеки няколко дни и останалото се случва само. Как?
Просто е, корените на растенията растат инстинктивно към порестата 
глина, което им позволява да поемат точно толкова вода, колкото 
им трябва и когато им трябва. Нито повече, нито по-малко. В резултат на това, консумацията на вода 
намалява, вие се грижите за околната среда и вашата градина изглежда още по-впечатляваща.

Източник: https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/

КЪДЕ ДА НАМЕРИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕЛИЩА

Интелигентни Селища: Концепция, проблеми и перспективи за селските райони на ЕС, Европейски Think 
Tank, 2021: изчерпателен брифинг за Интелигентните Селища, ключови характеристики и развитие.
Пилотен Проект, Интелигентни Еко-социални Селища: окончателен доклад, Ecorys et al., 2019: Проект, 
финансиран от Европейската комисия за определяне на Интелигентни Селища и разпознаване на най-
добрите практики и казуси
Интелигентни Селища: Съживяване на селските райони, ENRD, 2018: Кратко видео, в което се обяснява 
концепцията за Интелигентните Селища
ЕС подкрепя Интелигентните Селища:, EU Digital, 2017: кратко видео, в което се обяснява какво са 
Интелигентните Селища и как те се развиват

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/getting-started/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/mapping-context-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/mapping-context-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/engaging-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/engaging-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=EEPmjqxbxHk
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също може да допринесе за идентифициране на 
източниците на финансиране за изпълнение на 
стратегията.

Важно е стратегиите за интелигентни 
селища да не се разработват само като 
формалност. Една общност трябва да 
се опита да разработи стратегия, която е 

нейна собственост, развива се и може да бъде добра 
отправна точка за ориентирани към бъдещето 

дискусии и 
действия. Не 
се препоръчва 
стратегията да се 
разработва само 
с цел достъп до 
ф и н а н с и р а н е 
(въпреки че това 
със сигурност 
е една от 
потенциалните 
ползи от 
разработването 
на стратегия). 
Помислете дали 

имате нужда от стратегия и как бихте я използвали 
за развитието на вашите селска общност и район.
Разработването и прилагането на стратегията за 
интелигентно селище не може да се приема като 
проект на едно лице и/или консултант. Дори ако 
формално и от гледна точка на съдържанието по 

този начин да се разработи една привидно 
привлекателна стратегия, опитът показва, че 
„вятърът към платното на стратегията скоро спира“ 
при липса на отдаденост и ангажимент за нейното 
изпълнение. Подобни стратегии (или проектни 
предложения) могат да привлекат финансиране 
краткосрочно или средносрочно, но без реален 
ангажимент и знание, тези подходи са обречени 
на провал в контекста на това да се помогне на 
селската общност да оцелее. Така че не започвайте 
процеса за Интелигентни Селища само заради 
финансирането, направете го от убеждение и чрез 
ангажимент на местно ниво.
Форматът на стратегиите за интелигентно селище 
може да варира, въпреки че има някои ключови 
елементи, които се препоръчва да бъдат включени 
(вижте по-долу). Всъщност много държави членки 
ще изискват прост формат, например опростена 
концепция или план, за да не се претоварват 
непропорционално селищата.

Разработването на стратегия за 
интелигентно селище беше изискване за 

избраните селища по проекта Smart Rural 21. Като 
цяло повечето селища (10 от 12, отговорили на 
анкетата) смятат, че процесът на разработване на 
стратегия е (много) полезен. 
Много от тях обаче намират процеса и за (много) 
предизвикателен. Известно разочарование идва 
и от факта, че най-често няма пряко финансиране, 
свързано със стратегиите за интелигентни селища 
(т.е. може да предизвика усещане, че процесът не 
е възнаграждаващ).
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Колко предизвикателен ви се стори 
процесът по разработване на стратегия за 

интелигентно селище? (12 участници)

„Основната добавена стойност 
от разработването на стратегия 
за нас е „да свържем точките“ 
между съществуващи проекти 
и нови идеи и да ги съберем 
в последователна стратегия, 
което да ни помогне да 
определим приоритетите и 
да кандидатстваме за външно 
финансиране.“ 
Представител на селище от 
SR21, участник в 
анкетата

„Въпреки че селището има няколко 
водещи фигури, няма никой, който да 
може да обедини представителите на 
местната общност.“ 
Заключение от мониторинг  
на Smart Rural 21 
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2.2 КАКВИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ КЛЮЧОВИТЕ КОМПОНЕНТИ  
НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛИЩЕ?

Очаква се стратегиите за интелигентни селища 
да имат елементи на „класическа“ стратегия 
за местно развитие, включително иновативни 
дейности, насочени към бъдещето. Както е 
описано, иновациите най-често се предизвикват 
от конкретно предизвикателство и нужда. За да 
се справят с подобни предизвикателства, селските 
общности трябва да надграждат своите специфични 
активи и възможности. Разбирането на тези аспекти 
може да доведе до определяне на визията (а след 
това и целите) на стратегията на селището. Казано 
по-просто, общността трябва да мисли къде иска 
да бъде след 5 – 10 години. След като визията 
и целите (въз основа на предизвикателствата и 
възможностите) са посочени, стратегията трябва 

да определи 
какви действия 
могат да бъдат 
предприети, за да 
се постигне успех 
и какви ресурси 
(финансови и 
човешки) ще са 
необходими за 
изпълнение на 
п л а н и р а н и т е 
действия.

СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ: ЗАЩО ДА РАЗРАБОТИТЕ СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛИЩЕ?

 √ Стратегиите обикновено са полезни средства, които могат да помогнат на общността да консолидира 
своята визия, планове и бъдещи действия. 

 √ Разработването на стратегия за интелигентно селище също може да изисква много ресурси, както и 
допълнително някои технически/специални познания (например в контекста на изграждане на логика, 
идентифициране на решения, ангажиране на заинтересованите страни и т.н.).

 √ Тъй като стратегиите за интелигентно селище често не се свързват пряко с подкрепа за финансиране, 
селските общности трябва внимателно да обмислят дали биха искали да разработят такава, в какъв 
формат и за каква употреба, като усилията трябва да са пропорционални на потенциалните ползи, не 
само финансови, но и човешки, като например работа за съвместна визия на общността.

 √ Други съображения също трябва да бъдат взети предвид, като например как ще бъде актуализирана 
стратегията, кой ще бъде отговорен за управлението и наблюдението на напредъка (в противен случай 
стратегията може лесно да изгуби актуалността си).

 √ Тъй като политическите интервенции в подкрепа на Интелигентните Селища все още са в процес на 
развитие, вероятно е добре за селските общности да проучат дали и по какъв начин конкретни политики, 
програми, и покани за проекти са предназначени да подкрепят стратегии и действия за интелигентни 
селища в съответните държави членки и региони.

„Избягваме да казваме 
стратегия, тъй като тази 
дума много често има 
отрицателна конотация – 
че трябва да бъде нещо 
наистина огромно и 
сложно. Ето защо решихме 
да използваме различен 
термин: концепция.“ 
Йоана Герулска, 
Министерство на 
земеделието (Полша),  
1-ви регионален семинар 
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Нуждите/ предизвикателствата/ слабите страни 
и възможностите/силните страни са разпознати 
във всяка от стратегиите за интелигентно селище, 
разработени от избраните 21 селища по проекта 
Smart Rural 21 и класифицирани по ключови думи. 
Графиката по-долу показва предизвикателствата, 
разпознати от четири и повече избрани селища. 
Най-често срещаните предизвикателства в 
избраните селища са свързани с:
•	 Обезлюдяване, младежка емиграция;
•	 Липса на услуги: съоръжения, транспорт, 
образование, жилищa и здравеопазване.

Също така, ключовите активи са идентифицирани 
от избраните селища в техните стратегии за 
интелигентни селища. Те също са класифицирани 
по ключови думи, като диаграмата по-долу показва 
онези категории, които са посочени от четири и 
повече селища. Привлекателността и богатата 
природа се считат за най-важното предимство, 
следвани от силната общност, културното 
наследство и туризма.
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Брой на селищата от Smart Rural 21, които идентифицираха 
конкретни активи в стратегиите си
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Брой на селищата от Smart Rural 21, които идентифицираха 
конкретни предизвикателства в стратегиите си
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2.3 КАК МОЖЕ ДА СЕ ФИНАНСИРАНА  
СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛИЩЕ?

„Въпросът за милиони долари или по-скоро за 
милиони евро“, който си задават повечето селски 
общности. 
Едно от основните предизвикателства е, че в 
момента няма гаранция, че селищата, които 
разработват стратегии за интелигентно селище, ще 
имат и по-голям шанс да се възползват от различни 

в и д о в е 
финансиране. 
Ето защо 
предстои да 
се разберат 
к о н к р е т н и т е 
подробности, 
т.е. чрез какви 
покани за 
проекти и други 
м е х а н и з м и 
тези процеси 
ще бъдат 
подпомагани. 
Въз основа на 
първоначален 
а н а л и з 
и з г л е ж д а 
много вероятно 
м е х а н и з м ъ т 

LEADER да бъде използван в много държави за 
подпомагане на разработването на стратегии за 
интелигентни селища, като той ще допринесе 
за изпълнението на някои от планираните 
интелигентни действия. Въпреки това, други 
интервенции на ОСП могат също да подпомогнат 
Интелигентните Селища, както и други политики 
и програми, включително Interreg и други 

програми, финансирани по ЕФРР5 (напр. за местно 
териториално развитие и инфраструктурни 
инвестиции), ЕСФ6 (за социално включване) и 
ЕФМДРА7, подпомагащи рибарските МИГ).

ЕС се ангажира да направи Интелигентните 
Селища възможни и непрекъснато 
изразява това мнение, както и настоява и 
моли държавите членки да предприемат 

действия. Интелигентните Селища наистина стават 
все по-притегателни. Намираме се във вълнуваща 
фаза на експериментиране и търсене на начини 
и има надежда, че тези, които са активни в 
създаването на Интелигентнте Селища, може да 
са и първите, които ще могат да се „наредят на 
опашката за заслужено финансиране“. 
Има няколко държави членки, които наистина не 
чакат нещата да се случат, а поемат инициативата и 
започват да експериментират със смислени рамки 
за подпомагане в националния си контекст.
В същото време, ЕС до голяма степен делегира 
„правомощията“ по разработването на програми 
и изразходването на финансиране на държавите 
членки, придавайки по-голяма гъвкавост, като от 
Европейския съюз няма стриктни изисквания към 
държавите членки относно начина на създаване 
на рамка за подпомагане на политиката за 
Интелигентни Селища. Европейската комисия 
обаче, в сътрудничество с Европейския парламент, 
финансира няколко проекта за техническа помощ 
в подкрепа на обмена и процеса на планиране, 
най-вече Пилотния Проект за Интелигентни Еко-
социални Селища и Първото (Smart Rural 21) и 
Второто (Smart Rural 27) Подготвителни Действия — 
Интелигентни Селски Райони през 21-ви Век.

Регламентът за общата 
селскостопанска политика 

посочва Интелигентните 
Селища като ключов 
инструмент за „укрепване на 
социално-икономическата 
структура на селските райони“ 
и за „модернизиране на 
селското стопанство и селските 
райони чрез насърчаване и 
споделяне на знания, иновации 
и дигитализация“. ОСП също 
така насърчава и се очаква да 
подкрепя сътрудничеството 
на Интелигентните Селища. 
(Съображения 32, 78 и 82 и 
член 77 от Регламента за ОСП)

По проекта Smart Rural 21 е събрана информация 
за това какво се случва с рамките за подкрепа на 
политиката за Интелигентни Селища във всяка 
държава членка. Можете да проверите какво 
се случва във вашата държава на съответната 
страница на уебсайта на Smart Rural 21, на която се 
посочват подходящи източници на финансиране 
и организациите, които работят с концепцията за 
Интелигентни Селища (доколкото те са известни). 
По проекта Smart Rural 21 също така се разработват 
успешни примери за политики: с цел да се 
насърчат политиците да предприемат действия. 
Уеб страниците на различните държави също 

предоставят информация на селските 
общности за наличните източници на 
финансиране в техните страни.
Проекта Smart Rural 27 ще продължи да актуализира 
информацията за Интелигентни Селища във всяка 
държава членка. Информацията за политическа 
подкрепа на Интелигентни Селища се споделя чрез 
информационните листове на държавите членки 
на проекта Smart Rural 27 и се организират работни 
групи, за да се гарантира по-добро планиране 
на политиките и програмите чрез свързване на 
съответните заинтересовани страни.

5 Европейски Фонд за Регионално Развитие 
6 Европейски Социален Фонд 
7 Европейски Фонд за Морско Дело, Рибарство и Аквакултури

http://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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3. КАК ДА ИЗПЪЛНИМ СТРАТЕГИЯТА И  
ДА РАЗРАБОТИМ ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ?

Този раздел предоставя насоки за прилагане на 
стратегията чрез планиране и реализиране на 
интелигентни решения. Съответните стъпки от 
пътната карта на Smart Rural 21 също могат да 

предоставят допълнителни насоки за тези процеси, 
включително: (1) планиране на действия; (2) 
намиране на решения; (3) генериране на действия; 
(4) финансиране; (5) наблюдение.

3.1 КАКВО Е ИНТЕЛИГЕНТНО РЕШЕНИЕ?

Интелигентните решения са иновативни и 
вдъхновяващи дейности (проекти/инициативи), 
чрез които могат да бъдат постигнати целите на 
стратегията за интелигентно селище. Значението 
на „интелигентност“ и „иновация“ вече бе 
представено по-горе (вижте раздел 1.2).
Очаква се планираните и реални действия на 
стратегиите за интелигентни селища да отговорят 
по творчески, често нестандартен, начин на 
предизвикателствата и възможностите на 21-
ви век. Има две важни предизвикателства-
възможности, на които се обръща особено 
внимание в стратегическите цели на Европейската 
комисия, а следователно и в инициативите на 
Интелигентните Селища:
•	 Свързаност и използване на дигитални 
технологии (свързани с приоритета на ЕС 
„Подготовка на ЕС за дигиталната ера“);
•	 Адаптиране към изменението на климата 
(свързано с приоритета на ЕС „Европейски зелен пакт“).
Тези ключови области са в основата и на 
дългосрочната визия на ЕС за селските райони 
(свързани и устойчиви селски райони), заедно с 
„по-силни“ и „по-проспериращи“ селски райони.
Както е описано по-горе, иновациите и 
интелигентността са специфични за контекста и 
много зависят от нивото на развитие на местната 
общност. Въпреки това, проектът Smart Rural 

21 имаше за цел да вдъхнови всички селски 
общности чрез своята база данни от интелигентни 
решения, която обхваща много тематични области 
и подчертава най-иновативните аспекти на 
инициативите, осъществени от местни общности. 
Тези решения могат да бъдат осъществени и от 
други селски общности. 
Освен това, резултатите от интелигентни решения, 
осъществени от всяко едно от избраните селища на 
Smart Rural 21, са достъпни онлайн за всеки, който 
иска да открие интелигентни селски решения, както 
и стъпките и процесите около прилагането им.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДКРЕПА ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕЛИЩА

Шаблон на Стратегия за Интелигентно Селище, Smart Rural 21 (E40): шаблон на стратегия, описание как 
да се използва той и видео урок, които са използвани от селищата от Smart Rural 21 за разработване на 
техните стратегии
Стратегии за Интелигентни Селища, Smart Rural 21: сборник от стратегиите, разработени от селищата по 
проекта Smart Rural 21
„Какво се случва в моята държава“ – уеб страници на Smart Rural 21: описание за това как различни 
политики (както Общата селскостопанска политика, така и други) и организации в момента подкрепят 
инициативи за Интелигентни Селища (и подобни на тях) във всяка държава членка на ЕС
Пътна карта на Smart Rural 21: практични инструменти за разработване на стратегия
Политики за Интелигентни Селища: информация за различни политически рамки и инструменти на 
Европейско и национално/регионално ниво
Финансиране на Интелигентни Селища чрез колективно финансиране, презентация във 2-рата Академия 
за Интелигентни Селища по проект Smart Rural 21

Европейската комисия стартира 
дългосрочната визия за селските райони на 
ЕС през 2021 г. Тя определя четири ключови 
тематични области на действие, наречени по-
силни, свързани, устойчиви, проспериращи. 
Тези области обхващат ключовите приоритетни 
области, в които Интелигентните Селища също 
могат да извършват действия.

https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/planning-actions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions-old/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/generating-actions/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/financing/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/monitoring/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/smart-village-strategy-template/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/15.-Mauricio-OBrien_plenary_European-Crowdfunding-Network.pdf
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
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3.2 КАК ДА НАМЕРИМ ПРАВИЛНИТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ?
Интелигентните Селища могат да обхванат широк 
спектър от теми и послания. Правилните решения 
трябва да бъдат адаптирани към специфичния 
контекст на всяка селска общност и могат да 
обхванат огромен набор от послания и теми. Като 
пример – графиката по-долу представя ключовите 
тематични области, посочени от избраните селища 
от Smart Rural 21.
Въпреки че селищата прилагат разнообразен 
набор от интелигентни решения, някои общи 
черти и „горещи теми“ също са идентифицирани 
по отношение на интелигентните действия на 
избраните селища от Smart Rural 21. 

Можете ли да разпознаете някоя от тези 
теми като уместни за вашето селище? 
Защо не проверите уеб страниците на 
селищата, участващи в Smart Rural 21 

(включително видеоклипове и презентации), и не 
се свържете директно с тях?

Село за пенсионери и (е-)грижа: Дигиталните 
технологии решение ли са?
Грижата за възрастните хора е често срещано 
предизвикателство, особено когато става въпрос за 
използване на интелигентни решения, предлагани 
от дигиталните технологии – (е-)грижа. Въпросите 
са дали си струва да се инвестира в дигитални 
технологии и какви инвестиции и човешки 
капацитет трябва да се развият, за да направят 
услугите ефективни и устойчиви. Ключова тема в 
Дингъл (Ирландия), Пенела-Кумейра (Португалия), 
Золщет (Германия)

Млади хора: Как да ги включим?
Включването на младите в местните дейности, 
особено на тийнейджъри, е предизвикателство в 
много селски общности, включително намирането 
на правилните видове социализиращи дейности 
и подобряване на уменията и компетенциите. 
Ключова тема в Мукаров (Чехия), Алсунга (Латвия), 
Ансо (Испания)
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Процент на селища на Smart Rural 21, 
включващи конкретни теми в стратегиите си

Снимка от Доминик Ланж

Снимка от Арно Сенонер

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
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Цифрови технологии: Как да ги използваме за 
подобряване на услугите?
Инструментите, платформите и приложенията 
за управление на данни и информация са 
разработени предимно с цел по-добро обслужване 
на хората в селското общество, както и на 
техните посетители, и подобряване на услугите 
(включително туризъм) и свързване на местното 
население (социални иновации). Ключова тема в 
Торуп (Дания), Профондвил (Белгия – Валония), 
Пенела-Ферария де Сао Жоао (Португалия), Китера 
(Гърция), Алсунга (Латвия)

Реконструкция на стари сгради: За какво и как да ги 
направим устойчиви?
Стара училищна сграда за местно земеделско 
стопанство и бизнес 
Стара мелница до местен бизнес и обществен център 
Стари мазета за настаняване на туристи 
Еко сграда да се превърне в местен 
селскостопански център и място за общността

Ландшафтно планиране и реконструкция на 
стари сгради: Как да съхраним архитектурното, 
културно и екологично наследство?
(Ре)конструкцията на (стари) сгради и ландшафтното 
планиране са ключова тема в няколко избрани 
селища от Smart Rural 21. Основните цели са: (1) 
да се използват стари сгради или налични парцели 
в полза на местната общност; (2) да се намерят 
устойчиви (екологични) решения, адаптирани към 
местните условия на околната среда; и (3) да се 
развият финансово устойчиви бизнес дейности. 
Ключова тема в Ансо (Испания), плато Шентвишка 
Гора (Словения), Томашин (Полша), Упони (Унгария), 
Рауданмаа (Финландия), Вирцу (Естония)

Устойчиво/регенеративно земеделие: Как да 
запазим околната среда чрез нови селско-
стопански методи и технологии?
Новите технологии (включително интелигентното 
земеделие) и методите за по-устойчива общност и 
околна среда (включително регенеративното селско 
стопанство) представляват една от основните теми 
на Интелигентните Селища, в съответствие с целите 
на Зеления пакт на ЕС. Ключова тема в: Томашин 
(Полша), Китера (Гърция), Бабина Греда (Хърватия)

Снимка от Мириам Джесиер

Снимка от Видар Нордли-Матисен

Снимка от Канва

Снимка от Канва

https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/uppony_hu/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/virtsu_ee/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
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Възобновяема енергия и местни енергийни 
общности: Как да постигнем енергийна 
независимост?
Възобновяема енергия, с особен акцент върху 
местните енергийни общности. В контекста на Щанц 
(Австрия), този метод е съобразен и с местната 
икономика/местната валута, токен системата и 
блокчейн технологията. Ключова тема в: Щанц им 
Мюрцтал (Австрия)

Интелигентни решения за мобилност: Как да 
осигурим транспорт в отдалечени селски райони?

Тези теми са напълно съобразени с четирите 
предложени области на действие на Дългосрочната 
визия за селските райони за:
•	 По-силни селски райони: грижа за възрастни 
хора, ангажиране на младите хора и използване 
на платформи за данни и данни за подобряване на 
местните услуги (повечето селища на Smart Rural 21);
•	 Устойчиви селски райони: устойчиво 
ландшафтно планиране и (ре)конструкции, 
регенеративното селско стопанство, общност за 
възобновяема енергия (Щанц, Австрия; Томашин, 
Полша; Пенела, Португалия; Китера, Гърция);
•	 Свързани селски райони: интелигентна 
мобилност и дигитални технологии (Профондвил, 
Белгия – Валония и широколентова свързаност в 
Рауданмаа, Финландия).
•	 Проспериращи селски райони: междусекторна 
тема, включваща устойчиви селскостопански 
бизнеси (Томашин, Полша; Китера, Гърция; Бабина 
Греда, Хърватия), туризъм (Китера, Гърция) и селски 
предприятия (Торуп, Дания и Рауданмаа, Финландия).
За намирането на правилното иновативно решение 
за справяне с конкретно предизвикателство 
или реализиране на нова възможност може 
да е необходимо много време на проучване 
и експериментиране. Има няколко начина за 
разпознаване на решения:
•	 Специализираният експертен опит почти 
със сигурност е необходим. Макар че местната 
общност често е основният източник на иновации, 
съответният експертен опит не винаги може да бъде 

открит на местно ниво. Опитът на Smart Rural 21 
показа, че селищата често трябва да привлекат 
специализирани външни експерти от друго място, 
за да реализират своите идеи. Външният експертен 
опит може да послужи и като „отваряне на очите“, 
като селските общности се насърчават да обмислят 
решения, за които може би не са се сещали преди. 
В този контекст, създаването на партньорство 
между публичния сектор, бизнеса, академичните 
среди и гражданското общество може да бъде от 
полза (това често се нарича модел на „четворна 
спирала“ и вече се използва успешно в някои селски 
райони8). Например Бабина Греда (Хърватия) и 
Китера (Гърция) работят в тясно сътрудничество 
с университетите, за да предоставят на местните 
земеделци ноу-хау относно модерните и устойчиви 
производствени технологии (включително 
прецизно земеделие). Профондвил (Белгия – 
Валония) има за цел да предостави на служителите 
на местните публични власти правилните умения за 
идентифициране и използване на местни (големи) 
данни чрез участието на специалисти.

Селищата от Smart Rural 21 намират 
експертния опит, от който се 
нуждаят, чрез специализирани селски 
съветници, местни специализирани 
организации (например местни 
университети, НПО и др.), местни съвети 
или специализирани органи, специалисти 
от селската общност, външни експерти и 
експертен опит.

8 Вижте например SECAD (Ирландия)

Снимка от Канва

Снимка от Канва

Интелигентните решения за мобилност 
в отдалечени и планински селски райони, 
включително електрически автомобили и споделяне 
на автомобили, могат конкретно да подкрепят 
изолирани и/или отдалечени общности. Ключова 
тема в: Остана (Италия)

https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=T1frEstVp30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2021/03/Enabling-Social-Innovation_Ryan-Howard-SECAD-Partnership.pdf
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
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Избягвайте зависимостта от влияещи в 
миналото фактори, т.е. опитайте се да 
разпознаете нестандартни решения, бъдете 
непредубедени и търсете нови идеи.

•	 Базата данни за интелигентни решения може 
да бъде полезна за намиране на вдъхновение и 
идеи от други селища. Има много различни бази 
данни, като например базата данни за проекти 
на Европейската Мрежа за Развитие на Селските 
Райони (ENRD), включваща примери, събрани 

чрез Тематичната Работа на ENRD за Интелигентни 
Селища, или базата данни за оперативни групови 
проекти на ЕПИ (Европейско Партньорство за 
Иновации). По проекта Smart Rural 21 е разработена 
собствена база данни, която предоставя подробна и 
практична информация за вдъхновяващи решения, 
които са били приложени в контекста на селските 
общности. В базата данни може да се търси по 
тематични ключови думи.

По-горе се вижда екранът на базата данни за интелигентни решения Smart Rural 21.

•	 Партньорският обмен между селата, онлайн 
и лице в лице, има тенденция да носи най-
голяма полза за селските общности. Има много 
начини да се свържете с други селища. Можете 
да осъществявате директен контакт със селища, 
идентифицирани чрез бази данни и по други 
начини. Проектът Smart Rural 21 до голяма степен 
насърчи обмена между селищата чрез интелигентни 
селищни сутрешни сесии на  кафе, на които 
едно от селищата представи своите иновативни 
подходи, а други можаха неформално (на чаша 
кафе) да задават въпроси и да обсъждат конкретни 

инициативи. Освен това, проектът осигури 
възможност на селата да се посещават едно друго, 
тези посещения бяха организирани успоредно 
с регионалните семинари за интелигентни 
селски райони или като самостоятелни събития. 
Академията за Интелигентни Селища се фокусира 
върху тематичните нужди на селищата. Можете да 
проверите линковете и да разгледате вдъхновяващи 
селищни решения. Съответните общностни мрежи 
също могат да помогнат за създаването на връзки с 
други селища (включително мрежи, фокусирани върху 
селищата, като Мрежата за Интелигентни селища).

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-cafe/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-cafe/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smart-village-network.eu/
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За съжаление липсата на езикови 
познания все още е проблем, когато 
дадена общност планира да се свърже 
с други общности на международно 

ниво. Много е важно някой във вашата общност да 
говори английски език, ако искате да се свържете с 
други общности в Европа и извън нея.

3.3 КАК ДА АНГАЖИРАМЕ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ В  
ПЛАНИРАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ?

Ангажирането на членовете 
на общността в планирането и 
изпълнението на стратегията е важно 
не само защото „подходът на участие“ 

е ключов компонент на подхода за Интелигентни 
Селища, но най-вече защото без ангажиране и 
„собственост“ на стратегията от страна на местните 
хора, почти сигурно тя няма да може да бъде 
реализирана на по-късен етап.
Ангажирането на заинтересованите страни често 
е предизвикателен процес, особено в по-големите 
общности и в райони, които се характеризират с 
крайно обезлюдяване и/или където човешкият 
капацитет на общността е много малък.
Няма една единствена рецепта за това как 
заинтересованите страни могат да бъдат 
ангажирани в местната общност, тъй като това 
зависи много от профила и нивото на активност на 
членовете на общността, местното ръководство и 
други фактори. 
Опитните селски лидери споделят, че за да се 
мотивират членовете на общността е важно 
идеите, идващи от тях да бъдат изслушвани, 
приемани и насърчавани. Членовете на общността 
са натоварени с работа, която е осезаема, особено 
ако трудът е доброволен (т.е. може да се види 
началната и крайната точки, и резултатите), и 
(малки) награди/признание се дават на тези, които 
инвестират в обществената работа.
Конкретни инструменти за това как да ангажирате 
членовете на общността са налични в инструмента 
за пътна карта на Smart Rural 21.

Наистина успешните общности са 
тези, които имат визията, лидерството 
и посвещението на поне няколко 
ангажирани хора в селото. Не е 

задължително броят на хората да е голям в 
началото. Дори един или двама местни човека (в 
някои случаи образно наричани „хора мая“) могат 
да предизвикат промяна, ако не го правят само 
за пари, а поради „вяра“ и визия. Трябва да има 
поне един или двама души с правилен интерес, 
умения, ангажираност и капацитет, които да 
започнат процеса. Без лидерство, собственост и 
визия не е възможно да започнем пътуването на 
Интелигентното Селище. 
Не е задължително официална структура на 
управление, напр. кмет и неговият екип, да 
инициира или ръководи процеса на стратегията 
за интелигентно селище. Всъщност съществува 
разнообразие по отношение на структурата на 
управление на селищата от Smart Rural 21.

Фактът, че няма официална 
институционална или финансираща 
система, но има силен ангажимент 
на европейско ниво и от някои 

държави членки да се предостави подкрепа на 
Интелигентните Селища чрез множество източници 
на финансиране, дава надежда на селските 

Някои селски общности започнаха да 
подобряват езиковите си умения вдъхновени 
от обмена в рамките на проекта Smart Rural 21. 
„С нашите колеги започнахме да учим английски, 
тъй като смятаме, че това е една от слабостите ни, 
върху които трябва да работим. Вдъхновява ни да 
слушаме как другите говорят добър английски.“

Повечето селища от Smart Rural 21 намират процеса на 
ангажиране на заинтересованите страни по време на 
разработването на стратегия „малко предизвикателен“ 
(данни, базирани на 12 участници в проучването).
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ангажирането/процесът на участие на 

заинтересованите страни в разработването на 
вашата стратегия за интелигентно селище?

„Често в нашето село идват хора и казват, че биха 
искали да реализират проект и, разбира се, ние 
приемаме всички с ентусиазъм. Но след това 
местните хора са тези, които всъщност трябва да 
свършат работата. Понякога 50 души казват, че 
искат да направят нещо в Остана, но само един 
се връща. И тогава започваме да разбираме дали 
има място или възможност за тях. По този начин 
изграждаме много дейности.“ 
Енрика Алберти, село Остана,  
Smart Café 

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
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общности. Досега финансирането на иновативни 
решения в контекста на местното развитие на 
селските райони от териториална гледна точка се 
случва почти единствено чрез LEADER/CLLD. LEADER/
CLLD със сигурност ще остане основният източник 
на финансиране за Интелигентните Селища. 
Въпреки това LEADER/CLLD има сравнително малък 
дял от фондовете за развитие на селските райони 
и се нуждаем от повече средства и политици, за 
да осъществим иновациите в местните селски 
общности. Интелигентните Селища могат да 
отворят нови врати, само трябва да продължите 
да постоянствате.

Разбира се, трудно е да се ориентирате 
в джунглата на финансирането, 
програмите, действията и поканите 
за проекти от ЕС, особено за селска 

общност с ограничени ресурси. Много селски 
общности се разочароват и когато не са успешни с 
предложенията си за проекти, за които обикновено 
се изискват много енергия и ресурси, особено в 
строга административна среда. В последствие, 
мнозина просто се отказват, мислейки, че имат 
по-важни „реални неща“ за вършене, а вероятно 
са и прави. Включването в проекти, финансирани 
от ЕС, невинаги е лесно и селските общности 
може да се нуждаят от специализирана подкрепа 
и съвет, за да идентифицират правилните покани, 
да кандидатстват за финансиране и да спазят 
(административните) изисквания. Трудно е да 
се каже дали инвестицията ще си струва, но си 
струва да опитате, тъй като има много подходящи 
възможности за финансиране. Точно както и в други 
случаи, изготвянето на правилното предложение 

за проект също 
е умение, което 
може да се научи с 
известна подкрепа, 
особено ако имате 
правилните идеи 
и правилната 
мотивация.
Освен публичното 
ф и н а н с и р а н е , 
селските общности 
трябва често да 
„вземат бъдещето в 
свои ръце“, особено 
най-активните, и 
трябва често да 
обмислят алтернативно финансиране. Наред с 
другото може да се проучи частно финансиране 
– устойчиви бизнес модели – НПО/фондации, 
колективно финансиране, както и финансовите 
инструменти на ЕС.

Ангажирането на млади хора изисква 
специално внимание, а творчеството 

и правилните аниматори са необходимост. 
Ангажирането на млади хора е ключова тема 
в редица избрани селища от Smart Rural 21. 
В Мукаров (Чехия) основната грижа е била 
как да се ангажира по-младото поколение в 
съвместни дейности: създаден е младежки клуб 

(Hangout4Teens), анимиран от студент, живеещ 
в селището. В Алсунга (Латвия) ангажирането на 
младите хора и подобряването на техните цифрови 
и програмни умения (виртуална реалност) е 
основна цел. Ансо (Испания) предлага добра 
практика за това как децата са били ангажирани 
да консултират възрастни хора за бъдещето на 
селището.

СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ: ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ОТНЯКЪДЕ

Дори в проекта Smart Rural 21 сме виждали повече 
и по-малко успешни случаи на селски общности 
по отношение на способността „да се спечелят 
хората“ за процеса на Интелигентното Селище. 
Целта на проекта беше да се разбере истинската 
динамика в една селска общност и възможността 
да се реши кое работи и кое не. В този контекст 
неуспехът също е разрешен. Не се оставяйте да 
бъдете подведени („не всичко, което блести, 
е злато“) и потърсете това, което наистина си 
заслужава. 
В същото време, винаги трябва да се съобразявате 
с капацитета на общността. По време на проекта 

е работено с вдъхновяващи общности, водени от 
един или много малко ангажирани хора в много 
изоставащи райони, без каквато и да било общност, 
която да бъде ангажирана. Ако имате идеи и визия, 
не се страхувайте, трябва да започнете отнякъде.
Не е „провал“, когато един или малко на брой хора 
инициират процеса, провалът е липсата на реална 
ангажираност и визия на лицето(ата), които водят 
или по-скоро доминират процеса, където личният 
интерес преобладава над идеите и визия за 
селската общност и района.

По проекта Smart 
Rural 21 е предоставена 
специализирана подкрепа 
на някои селски общности 
за идентифициране 
на възможностите и 
кандидатстване за 
финансиране (като Ансо в 
Испания, Остана в Италия 
и Щанц им Мюрцтал 
в Австрия). Можете да 
научите повече за опита на 
тези селища, ако посетите 
уеб страниците им и 
разгледате пътната карта.

Втората Академия на 
Интелигентните Селища (ден 
втори) обръща специално 
внимание на достъпа до 
различни източници за 
селските общности, особено 
планирането на схеми за 
колективно финансиране.

https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/childhoods-power-for-community/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
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По време на проекта Smart Rural 27 се извърши 
анализ (септември 2021 г.), обхващащ голяма 
извадка от инициативи на селските общности, за да 
се разбере доколко финансирането от ЕС (и други 
източници) е достъпно за селските общности. 
Анализът показа, че повечето решения се 
реализират чрез местни/правителствени, частни 
или национални фондове. Сред фондовете на 

ЕС, това са почти изключително програмите за 
развитие на селските райони и в рамките на 
тях LEADER/CLLD, до които местните общности 
имат достъп. Това подчертава потенциалните 
предизвикателства при достъпа на местните 
селски общности до различни фондове на ЕС.
Източник: Презентация на Едина Очко, координатор 
на проекта Smart Rural 27

По проекта Smart Rural 21 са 
идентифицирани шест модела на 

управление, чрез анализ на процесите на 
Интелигентното Селище в участващите селски 
общности. Всеки модел има своите „плюсове и 
минуси“. Шестте модела са следните:
•	 Модел 1A: Относително доминираща позиция 
на избран кмет/заместник-кмет и техния екип
•	 Модел 1Б: Избрани кметове/заместник-
кметове и силна ангажираност на общността
•	 Модел 2A: Силен (неизбран) местен лидер(и)/
водеща(и) фигура(и) с доминираща позиция
•	 Модел 2Б: Силен (неизбран) местен лидер(и)/

водещи фигури и силно сътрудничество с 
местната общност
•	 Модел 2В: Местна професионална/
индивидуална или специализирана организация, 
управляваща процеса
•	 Модел 3: Самоорганизирани местни органи на 
управление на местното население
Селищата от Smart Rural 21 са класифицирани 
съгласно различните модели, представени по-долу.  
В кой модел попада вашата селска общност? 
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СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ: ФИНАНСИРАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ

 √ Намирането на пътя в джунглата от различни 
обществени покани за финансиране, разбирането 
на условията и кандидатстването е много 
трудоемко. Информацията за политиките, 
достъпна на уебсайта на Smart Rural 21 може да 
даде добра отправна точка за идентифициране 
на потенциални възможности за финансиране. 
Трябва да помислите дали бихте искали да поемете 
по този път и ако да, може да се нуждаете от 
специализиран съвет, за да го направите.

 √ Насочването към публично финансиране и 
покани не е непременно единственият начин за 
получаване на средства, може да се помисли и 
за други алтернативи, особено устойчиви бизнес 
модели и колективно финансиране.

 √ Най-успешните/„най-интелигентните“ 
селски общности не са непременно тези, които 
са най-успешните при кандидатстването за 
финансиране. Някои общности развиват уменията 
да бъдат успешни в заявленията за финансиране, 
но сякаш съществува опасност и да станат твърде 
ориентирани към възможностите за финансиране, 
а не към стратегическа интелигентност.

 √ Селските общности могат да работят активно, 
за да идентифицират най-подходящите ресурси 
за собствените си цели (а не въз основа на 
наличните). Добра отправна точка е да се мисли 
за синергията между местните цели и целите на 
по-високо ниво (например тези, определени от 
стратегиите за местно развитие на LEADER или 
регионалните програми и политики).

 √ В допълнение към националните програми 
за финансиране има и възможности за 
трансгранични/транснационални проекти, 
включително по транснационално сътрудничество 
LEADER, Interreg, Европа за гражданите, Erasmus+ 
и Хоризонт Европа.

 √ Освен Smart Rural 21, други европейски 
инициативи също работят за подкрепа на селата 
и подпомагат разработването на стратегии за 
интелигентни селища и други инициативи. Освен 
всичко останало, заинтересованите страни могат 
да проследят развитието на проекта Smart Rural 27.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

Пътна карта на Smart Rural 21: практични инструменти за изпълнение на стратегии
База данни за интелигентни решения на Smart Rural 21: интелигентни решения с информация за изпълнение
Профили и решения на селищата по Smart Rural 21: подробна информация за интелигентните действия, 
предприети от селището

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ
В това кратко ръководство се опитахме да споделим 
с вас същността на опита, натрупан по проекта 
Smart Rural 21 при работа със селските общности 
в цяла Европа през 2020 г. и 2021 г. Посланията и 
ресурсите са само отправни точки за пътуване, 
което всяка селска общност трябва да поеме сама. 
Тежката работа пада върху вас, които живеете в 
селски общности, изправени пред толкова много 
предизвикателства, но и за които се надяваме, че 
имате много нови възможности. 
Концепцията за Интелигентни Селища има за цел 
да осигури средства за това пътуване. Тя все още не 
е изцяло оформена. Точно както интелигентните и 
иновативни решения в селските общности, самата 
концепция за Интелигентни Селища е експеримент. 
Дали този опит ще 
е успешен или не, 
зависи от всички 
нас. Вие не сте сами 
в това пътуване. 
Няколко държави 
членки активно 
п о д п о м а г а т 
Интелигентните 

Селища през програмния период 2021 – 2027 г., 
като Европейската комисия също продължава да 
предоставя подкрепата си, включително Второто 
Подготвително Действие — Интелигентни Селски 
Райони на 21-ви Век (проект Smart Rural 27). 
Присъединете се и се свържете с други селища, за 
да споделите допълнителен опит.

„Единственият начин за 
предаване на информация 
е емоцията и това е много 
важно. Близка до емоцията 
е страстта.“ 
Фриц Пихлер, 
кмет на Щанц

http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
http://www.smartrural27.eu/
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