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П  Р О Т О К О Л  

 от проведена информационна среща 

 „Кръгла маса с екипа на МИГ” 

20 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 бизнеса, 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. В СВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” е предвидена възможност за 

създаване на нов за територията продукт или услуга чрез иновативност на мерките, 

целите и проектите на заинтересованите страни. 

С участниците се обсъди темата за  включването на мерки от ОПРЧР. Всеки 

финансиран проект по заложената мярка „Социални иновации за активно социално 

включване“ с финансиране от ЕСФ следва да допринася за прилагане на социалните иновации 

на местно ниво. Това означава, че проектите задължително трябва да включват нови форми на 

организация и взаимодействие, които дават отговор на обществените очаквания за нови и по-

добри начини за решаване на социалните проблеми и удовлетворяване на социалните нужди. 

Участниците споделиха, че при 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. Работодателите могат да имат съществен принос за разработването и 

въвеждането на модели и практики, извлечени или тествани от реалния бизнес и за 

преодоляване на различни предизвикателства пред заетостта и съвременния пазар на труда в 

България, в т.ч. в национален, но и в регионален план, както и в отделни сектори. 

След обсъждане на подадените проекти, тяхната стойност, се пристъпи към  

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

Участниците споделиха, че част от бенефициентите не могат да включат в стратегиите 

си работата по проекти, тъй като не се спазват срокове и не се знае кога ще бъдат одобрени 

проектите. 

Съществуват много нормативни документи, които засягат средствата от ЕС. Те са 

разпилени и предизвикват различно тълкуване. Езикът , на който се пишат насоките за 

кандидатстване и се изисква за проектите, е неясен и далеч от езика, на който работят 

бенефициентите. 

Участниците споделиха че бенефициентите се отдръпват от работата по европейски 

програми заради забавянията на плащанията и промените в процедурите. 

Най-често срещаната грешка е поставяне на твърде амбициозна/и и непостижима/и 

цели, надхвърлящи възможностите на предоставеното финансиране. В много случаи целите са 

поставени твърде общо и не казват нищо за конкретния проект на конкретната институция. 

Някои от бенефициентите копират дословно целите на схемата за безвъзмездна финансова 

помощ. съществен фактор за развитие на социалното предприемачество има насърчаването на 

предприемчива общност от хора, предприятия и земеделци, както и насърчаване на  

предприемачески дух сред хората в риско то социално изключване. 

Предпоставките за добра комуникация са: 

 Трябва да знаете какво желаете да кажете. Уверете се, че съобщенията ви са уместни, 

съдържат много информация и убедителни аргументи в подкрепа на вашите цели; > 
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Определете точно целта на всяко съобщение и се уверете, че използвате подходящ и ясен език, 

който е лесно разбираем; 

 За всяка целева група, цел или съобщение изберете внимателно средството за 

комуникация, като се уверите, че то е най-подходящото (електронно, писмено, визуално, 

устно);  

Изгответе график на комуникационните дейности, като отбележите пиковите периоди; 

 

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

именно : Фактори за успешно изпълнение на одобрени проекти. 

 Едва ли можем да си представим проект без рискове. Дори не можем да говорим за 

проекти с нулев риск. Ето защо е важно да идентифицираме рисковете и да ги управляваме 

ефективно. При това теорията за управление на риска разглежда риска и като възможност и 

като заплаха – т.е. събития, които влияят благоприятно или неблагоприятно върху 

изпълнението на проекта. Разбира се, ние се фокусираме предимно върху неблагоприятните 

събития, които могат да доведат до забавяния или загуби. 

Един възможен подход е като използваме правилото за тройното ограничение. Знаем, 

че всеки проект се ограничава от три елемента – срок, бюджет и обхват. Не можем да 

променим един от елементите, без това да се отрази на останалите два. Например, не можем 

да съкратим срока на проекта, ако не увеличим разходите или не намалим обхвата.  

Още при стартирането на проекта проектният екип може да проведе брейнсторминг 

сесия, за да се идентифицират рисковете по всеки един от елементите на тройното 

ограничение. Например, по отношение на обхвата на проекта можем да зададем въпроси от 

типа на: „Какви рискове са свързани с резултатите от проекта?”, По отношение на срока за 

изпълнение можем да зададем въпроси като „Кои ресурси са критично важни за 

изпълнението на проекта в срок?”, „Възможно ли е критичните ресурси да не са налични в 

даден момент от хода на проекта?” и т.н. 

Първата задача е да се повиши информираността и да се насърчат хората в района да се 

включат в стратегията, като целта е да се използват техните знания и умения и да се използва 

динамиката и ресурсите, които съществуват на местно ниво. Един от факторите за успешно 

управление на проект е ефективната комуникация, която изисква значително внимание и 

професионален подход, следователно трябва да се предприемат действия, за да се осигури 

наличието на необходимите умения в МИР. Добрата комуникация позволява на местната 

група да заеме по-значими позиции и да увеличи присъствието си в рамките на местната 

общност. Тя допринася за изграждане на доверие между потенциалните бенефициенти на 

проекта и местните жители като цяло. Добрата комуникация насърчава разбирането от 

страна на максимален брой хора за целите, които МИГ преследва, и действията, които тя 

предприема. 

„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.  
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Песимизмът за бъдещето често е демотивиращ и ограничаващ фактор и изисква 

полагане на големи усилия при изграждане на доверие, мобилизиране и мотивация. 

Подпомагането на малки проекти, осигуряващо бързи победи и ранни постижения, може да 

се използва за положителни примери и вдъхновение. 

Опитът показва, че трябва да се извърши огромна работа за повишаване на 

осведомеността и предоставяне на информация, идентифициране на добрите идеи, помощ за 

превръщането на тези „идеи в проекти” и накрая консултации от специалисти за 

придвижване на тези „проекти в действие”. Методологиите за избор на проекти са част от 

този процес и ще се различават според характеристиките на територията, стратегията за 

развитие, определена от групата, и според потребностите на вносителите на проекти. 

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

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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