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Обучение на тема:

„Методи за ефективен обществен мониторинг на постигнатите резултати  

в прилагането на СВОМР“

Настоящият документ е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" 

на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.

И съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на колективния върховен орган, местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, във връзка с прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР“, във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 година” между СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ и фирма 

„Еврика 3М“ ЕООД
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Дата: 05 и 06 декември 2019 г.

Място: Конферентна зала на Община Стражица, 

находяща се на адрес в гр.Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5
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Методи за анализ и включване на заинтересованите 
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Методи за анализ и включване на 

заинтересованите страни

Използването на подходи, изискващи по-голямо участие на

заинтересованите страни, създава у тях и чувство на

съпричастност.

Работните срещи между заинтересовани страни (stakeholder

workshops) са особено полезни в началото на процеса, за да

може да се състави пълен списък на заинтересованите страни.



Методи за анализ и включване на 

заинтересованите страни

Този метод е подходящ и за постигане на консенсус по

отношение на стратегията за участие на ключовите

заинтересовани страни в реализацията и оценката на

политиката/програмата.

Консултациите и анализите, проведени с тези заинтересовани

страни, за които се знае по-малко (обикновено те имат по-

ограничено влияние), понякога са важен компонент на анализа

на заинтересованите страни.



Методи за анализ и включване на 

заинтересованите страни

Организацията на работната среща между заинтересованите страни най-често би

трябвало да осигури:

• Привличане на обучен специалист като водещ работната среща (фасилитатор).

• Планиране на серия от свързани срещи с различен обхват, състав и място на

провеждане (например по-малък брой срещи на местно равнище или с отделни

заинтересовани страни, които подготвят последваща разширена среща на национално

ниво).



Методи за анализ и включване на 

заинтересованите страни

• Създаване на условия всички заинтересовани страни да участват в

работните срещи.

• Дефиниране на интересите и позициите на всички участници в срещата.

• Определяне на равнището на доверие и скептицизъм у участниците в

срещата по отношение на политиката/програмата и техните резултати.

• Идентифициране както на зоните от общ интерес, така и на противоречия и

потенциални конфликти.

• Създаване на екип с представители на заинтересованите страни, който да

участва в подготовката и реализацията на мониторинга/ оценката.



Методи за анализ и включване на 

заинтересованите страни

Възможно е обаче работните срещи със

заинтересованите страни да не следват непременно

предложения модел. Често се използват ad hoc подходи,

при които се организират форуми с по-свободен и

нефокусиран дневен ред. Понякога е полезно да се

организират поредица от консултации.



Методи за анализ и включване на 

заинтересованите страни

Например при първоначалната консултация може да се

установи как заинтересованите страни възприемат естеството

на проблема; при последваща консултация заинтересованите

страни могат да споделят вижданията си по различни варианти

на политиките/програмите; третият кръг от консултации може

да бъде насочен към проучването на мнението на

заинтересованите страни по вероятната приемливост на

определен предпочитан вариант.
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