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П  Р О Т О К О Л  

 от проведена информационна среща 

 „Кръгла маса с екипа на МИГ” 

21 ноември 2019 г.гр. Стражица  

Програма на срещата 

 

Час Модул 

10.00  -  10.15 Регистрация на участниците 

10.15 – 11.30 Дискусионен панел: Изпълнение на СВОМР по мерките от ПРСР 2014-

2020г. 

11.30 – 12.30 Дискусионен панел:Изпълнение на СВОМР по мерките от ОПРЧР 2014-

2020г. 

12.30 – 13.30 Дискусионен панел: Проблеми и решения при кандидатстване по приеми на 

МИГ. 

13.30 – 13.30 Кафе –пауза, студен бюфет 

13.30 – 14.30 Дискусионен панел: Фактори за успешно изпълнение на одобрени проекти. 

14.30 – 16.00 Дискусионен панел: Взаимодействие на МИГ с кандидати и заинтересовани 

страни при реализиране на СВОМР. 

16.00 - 17.00 Интерактивен панел „Очаквания и бъдеще“.  

Срещата започна в 10.00 с регистрация на участниците. Присъстваха 10 човека, 

представители на НПО сектора, граждани. Срещата бе обезпечена с необходимите за 

провеждането й мултимедиен проектор, екран и преносим компютър. За участниците бе 

осигурено кафе, минерална вода и дребни сладки за кафе пауза, студен бюджет. 

За участие в срещата бе изготвен предварителен график, както и присъствени списъци. 

Участниците получиха химикали и подвързани в папки материали – програма, разпечатани 

презентации и листи за писане.  

Тема на събитието:  „Кръгла маса с екипа на МИГ” 

Писменни покани бяха изпратени на всички стопански, нестопански организации 

развиващи дейност в рамките на населеното място. Също така покани за събитието бяха 

поставени в информационните табла на МИГ “Лясковец – Стражица”, както и публикуване 

на обява в интернет страница на МИГ “Лясковец – Стражица”. Срещата е открита от г-

жа Мария Маринова, която приветства участниците, след което се пристъпи към 

дискусия, по предварително изготвена презентация.  

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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Дискусионен панел: Основните участници, които присъстваха на срещата 

представляваха сектор НПО. 

Обсъдиха се отделните проектни предложения, подадени по мярката, както и тяхната 

стойност, които не са обсъждани и към които участниците проявиха интерес.   

Стана ясно също, че членуващите в клубът на пенсионера имат желания и идеи за 

привличане на европейско финансиране за осъществяване на дейности в техните клубове по 

интереси. Те поставиха въпроси, на които получиха отговори относно възможности за 

кандидатстване с проекти през настоящия програмен период 2014-2020 г. Участниците 

споделиха, се целите на техният клуб са съхраняване и развитие на местните идентичности 

/културно наследство, бит, музика, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции и др./ с 

цел тяхната валоризация , интегрирането им в развитието на туризма, чрез ефективни 

маркетинг, популяризация и реклама. Хората от третата възраст заявиха намерения подобни 

събития да се провеждат често, подчертавайки че тази среща за тях е само началото на този 

процес. 

Екипът на МИГ „Лясковец – Стражица”, сподели, че иновативна характеристика на 

стратегията на МИГ Лясковец – Стражица е свързана с включване на мярка „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“, като 

нова за територията форма на използване на природните ресурси и културно-историческо 

наследство и именно подобен проект за съхраняване и развитие на местните идентичности 

/културно наследство, бит, музика, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции и др./ с 

цел тяхната валоризация би реализирал тази нова форма. 

 

Дискусионен панел:Изпълнение на СВОМР по мерките от ОПРЧР 2014-2020г. 

Заинтересованите страни – участници в настоящата среща,  предложиха включването 

на нови начини за предлагане на социални услуги и създаване на заетост на лицата в 

неравносотйно положение чрез развитие на социални предприятия. 

Екипът сподели, че чрез включването на мерки от ОПРЧР се разпознава нуждата от 

инвестиции в знанията и уменията на работната сила. Това е не само пътят към постигане на 

по-високи равнища на заетост, доколкото хората в трудоспособна възраст ще бъдат по-

адаптивни към променящите се условия в икономиката, но и пътят към постигане на социално 

вклчване на групите в хората в неравнойстойно положение на пазара на труда.   

За социалните услуги често е проблем да отговорят на динамично изменящата се 

природа на социалните проблеми. Традиционните подходи, които са били ефективни в 

близкото минало, се оказват непригодни да решат новите предизвикателства. Участниците 

зададоха въпрос, съществува ли възможност да се стимулира търсенето на иновативни 

подходи към проблемите на групите в неравностойно положение и маргинализираните 

общности. Екипът сподели, че рамките на социалните предприятия ще се насърчават 

стопански дейности в социалната сфера, които прилагат нови подходи за адресиране на 

установените нужди на подкрепяните от тях уязвими групи от населението. Ще бъдат 

подпомогнати действия на бенефициентите в създаването и успешната реализация на мрежи 

и партньорства за внедряване на социални иновации, като например, доказали се дейности и 

модели на социални предприятия, активиране на маргинализирани и социално изключени 

групи, модели за предоставяне на междусекторни и интегрирани услуги. 
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След обсъждане на подадените проекти, тяхната стойност, се пристъпи към  

Дискусионен панел: Проблеми и решения при кандидатстване по приеми на МИГ.  

 

След представяне на основните проблеми и решения при кандидатстване, участниците 

споделиха, че осигуряването на финансиране е сред ключовите проблеми при кандидатстване 

с проект пред МИГ „Лясковец – Стражица”. Друг ключов проблем, който споделиха е това, че 

документите за кандидатстване са много и не са сигурни, че ще мога само да се справят с 

подаване на проектно предложение. 

 

Направена е кафе пауза, след което се пристъпи, към дискусия по следващият панел, а 

именно : Фактори за успешно изпълнение на одобрени проекти. 

Факторите са безкрайно много и добрият проектен мениджър трябва да ги следи 

постоянно и да предприема промени, когато е необходимо. Специалистите по управление на 

проекти работят в много комплексна среда с многообразни рискове, в условия на завишени 

напрежение и отговорности. Човешкият фактор е един от ключовите за успешното 

реализиране на проекти. Той включва добри организационни, комуникационни и 

координационни умения, гъвкавост, адаптивност и способност за работа под напрежение. 

Без правилния екип, всяка стратегия и план вероятността да се разпадне проекта е 

голяма. Всички участници в проекта трябва да имат ангажимент към групата, да споделят 

подобни визии за проектите и да се стремят към цялостен успех. 

Цялостното планиране е предпоставка за успех на проекта от самото начало. Всички 

заинтересовани страни трябва да са на борда по време на процеса на планиране и винаги да 

знаят в каква посока ще бъде проектът. Планирането може да помогне на екипа да спази 

крайните срокове и да остане организиран. Доброто планиране не само задържа фокуса на 

екипа по проекта, но и държи вниманието на заинтересованите страни върху напредъка на 

проекта. 

Проучването на подробностите и слушането на външни източници на информация са от 

жизненоважно значение за успеха на проекта. Поддържането на отворена комуникация в 

екипа е абсолютно задължително. Когато работите по определен график, е важно екипът да 

бъде добре информиран. Ако възникне проблем в една част от проекта, той може да окаже 

негативно влияние и върху други части. Комуникацията е най-добрият начин за 

предотвратяване на възникването на проблеми. 

„Взаимодействие на МИГ с кандидати и заинтересовани страни при реализиране 

на СВОМР”.  

Първо се обсъди това какво са заинтересовани страни: Индивиди, групи от хора, фирми 

или институции, които могат – пряко или косвено, положително или отрицателно – да 

повлияят или да бъдат повлияни от СВОМР. Бенефициенти: Тези, които получават ползи по 

какъвто и да е начин от изпълнението на СВОМР.  

Участниците представиха разнообразни дейности и услуги за възрастни хора в 

общността, предлагани от тяхната организация – социални контакти, дневни и, художествени 

и самодейни изяви. В хода на интересна дискусия бяха обменени идеи и възможности за 

активно включване на самите възрастни хора в планирането и организацията на дейностите. 

Заинтересованите страни представиха свои идеи и намерения към настоящата 

Стратегия за ВОМР.Заинтересованите страни  поеха ангажимент да участват в прилагането 

http://www.correctproject.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/
http://www.correctproject.com/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://www.correctproject.com/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE/
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на Стратегията за ВОМР и чрез своите представители да защитават интереса на своя сектор, 

както и да спомагат за успешно изпълнение на Стратегията. 

Доходите в късна възраст често не са достатъчни за да покрият дори най-основните 

нужди. Съществуващите програми и клубове за възрастни хора все още са крайно 

недостатъчни.  

Възможностите за независим и активен живот, условията за развитие и участие в 

социалния живот, правото на зачитане и признание за приноса към обществото са сред 

водещите принципи за работа с възрастни хора, приети както от международни и 

европейски, така и от много български организации, чиито дейности са важни и 

изключително навременни в контекста на прогресивно застаряване на населението и 

тенденцията за създаване на условия и предоставяне на грижи в общността. 

Последният панел, който бе дискутиран това е Интерактивен панел „Очаквания и 

бъдеще“.  

С участниците са обсъдени очакванията, както и бъдещето общата селскостопанска 

политика (ОСП) след 2020 г. Целта на тези предложения е да се подобри способността на 

ОСП да реагира на настоящи и бъдещи предизвикателства, като изменението на климата или 

смяната на поколенията, като същевременно продължи да оказва подкрепа на европейските 

земеделски стопани за постигане на устойчив и конкурентоспособен селскостопански сектор. 

Формирането на ОСП ще отнеме време и следва да се съобрази с многогодишната 

финансова рамка, но значимостта на сектора и взаимовръзките му с други секторни политики 

изискват детайлни анализи и дискусии по отношение на възможностите за подобряване на 

механизмите на провежданата политика. Инструментите на ОСП следва да намерят отражение 

при формирането на бюджетната рамка след 2020 г., като се отчитат предизвикателствата пред 

сектора, променящата се външна среда и глобален пазар. 

Развитие на селските райони 

1. Подпомагането по Втори стълб трябва да продължи, като доказана и целенасочена 

политика за подобряване на живота в селските райони, чрез предоставяне на нови 

възможности и услуги за населението. 

2. Следва да бъде поставен акцент върху модернизацията на технологиите, внедряване на 

иновации и обмена на опит и знания, отразяващ значимостта на жизнеспособността и 

конкурентоспособността на земеделските стопанства, ефективно използване на 

природните ресурси, за насърчаване постигането на екологичните и социални цели на 

ОСП. 

3. Необходимо е да бъде осигурена по-голяма гъвкавост при прилагане на мерките, 

отговарящи на националните специфики, което ще подобри насочването на финансовата 

подкрепа и ще доведе до намаляване на дисбалансa в развитието между селските и 

градските райони. 
 

След изчерпване на всички теми, срещата е закрита.  
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