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Двудневно обучение на екипа и членове на КВО във 

връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР  

за не по-малко от 10 (десет) участника на тема:  

„Прилагане на ВОМР и Многофондова стратегия за 

местно развитие. Роля и отговорности. Работа с 

местна общност и заинтересовани страни“ 

 
 Дата: 09 и 10 декември,  

събота и неделя 

 Място: гр. Лясковец, ТК“Лесопарка“ 
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 Иновации в работата с местна общност и 

заинтересовани страни 
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Общата рамка на ОСП за периода 2014 - 2020 г. се отнася до по-

интегриран, целенасочен и териториален подход за развитието на 

селските  райони. Мерките за селските райони се координират с 

тези за останалите структурни фондове, като се търси ефекта на 

синергията и активното участие на местната общност при 

постигане на целите на стратегия за водено от общностите местно 

развитие. 

Големият набор от съществуващи инструменти в рамките на 

втория стълб на ОСП се опростява, за да се съсредоточи върху 

подпомагането на: конкурентоспособността, иновациите, селското 

стопанство, основано на знания, навлизането на млади 

земеделски стопани, устойчивото управление на природните 

ресурси и балансираното териториално развитие. 

ВОМР може да бъде полезен инструмент за овластяване на 

местните общности, включително групи в неравностойно 

положение, за подобряване на институционалния капацитет на 

местните заинтересовани страни и специално на НПО и за 

предизвикване на социални иновации на местно равнище. 
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Постигането на целите за развитие на селските райони, 

допринасящи за стратегията „Европа 2020” за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж, следва да се осъществява чрез 

следните шест приоритета на Съюза за развитие на селските 

райони, в които са отразени съответните тематични цели на ОСР: 

- Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта 

на селското и горското стопанство и селските райони с акцент 

върху следните области; 

- Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на 

базата от знания в селските райони; 

- Укрепване на връзките между селското стопанство, 

производството на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и иновациите, включително с 

цел подобряване на екологичното управление и екологичните 

показатели; 

- Насърчаване на качеството, добавената стойност и иновациите в 

производството, преработката и маркетинга на селскостопански 

продукти. 
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Стратегията на МИГ Лясковец – Стражица се отличава с 

иновативен характер поради  прилагането на нови идеи и 

подходи на територията, генериране на нови начини на мислене 

и действие - нови пазари, нови продукти, услуги и социални 

иновации. Иновациите следва да се оценяват в зависимост от 

местните условия и по отношение на ефективността им в 

сравнение със съществуващите методи и решения, прилагани в 

тази територия: действие, което е иновативно на определено 

място може вече да е било използвано на друго място. 

Прилагането на иновации на селската територия е свързано 

преди всичко с промяна в начина на мислене, насърчаване на 

социалното предприемачество и развитие на социалния капитал, 

като всичко това подкрепено от благоприятстваща среда и 

интегрирана стртегия може да доведе до  по-масовото навлизане 

на нови технологии  и иновации в стопанските отрасли на 

територията на МИГ.  
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Ключова характеристика за иновативност на стратегията на 

МИГ е прилагане на иновации при изграждане на мрежи  и 

мобилизиране на социалния капитал, подкрепа за дейности, 

насочени към обучения и информиране, насърчаване по-

широкото използване на IT средства и технологии,  маркетинга 

и създаването на добавена стойност. Основните сфери на 

дейност, в които се очаква прилагане на иновации на 

територията на МИГ са: 

• Алтернативни форми на туризъм, икономическата 

интеграция и местни партньорства, с прилагане на проекти, 

които обединяват различни производители и отделни местни 

икономически играчи за създаване на локална културна марка и 

предлагане на местен туристически продукт; 
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• Развитие на умения, обучение и стимулиране на 

социалното предприемачеството – трансфера на знания и 

умения за развитие на бизнес  и нови услуги в селските райони, 

като едновременно се постига заетост и социално включване на 

групи в неравностойно положение;  

• Иновации в стопанствата и маркетинга на продуктите, 

преработката на храни и хранителни вериги за доставка - 

създаване на работни места, стимулиране на предприятията да 

подобрят ефективността си, да придобият по-добри пазарни 

позиции; навлизане на нови пазари, стабилизиране на вече 

съществуващите дейности, разширяване на дейността, 

осигуряване на здравословни и висококачествени продукти. 

Многофондовата стратегия за местно развитие на МИГ Лясковец 

– Стражица прилага иновативност в следните насоки: 

1. Възможност за създаване на нов за територията продукт 

или услуга чрез иновативност на мерките, целите и проектите на 

заинтересованите страни. 
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За земеделието на територията на МИГ е важно прилагането на 

мерките от ПРСР за  насърчаване на качеството, добавената 

стойност и иновациите в производството, преработката и 

маркетинга на земеделски продукти. Предвижда се също да се 

изпълняват дейности за укрепване на връзките в хранителната 

верига и насърчаване на кооперирането за постепенно изграждане 

на конкурентни предимства на база качество и добавена стойност 

на продуктите и иновации. 

Друг приоритет е насърчаването на иновациите и технологичното 

обновление в хранителната промишленост, който съответства на 

приоритетите на националната Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация 2014-2020. 

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.   
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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. 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.  

В рамките на стратегита се насърчава тестването, оценката и 

въвеждането на социални иновации (иновативни решения), 

включително на местно и регионално ниво, които подпомагат 

преодоляването несъответствие между търсенето и предлагането 

на пазара на труда и адаптирането на работната сила към 

променящите се изисквания за умения и компетенции. 
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По приоритетната ос за намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване ще бъдат финансирани проекти, които 

са насочени към идентифициране и прилагане на социални 

иновации и тестване на нови модели за намиране на адекватни 

решения в социалната сфера. Ще се стимулира търсенето на 

иновативни подходи към проблемите на групите в неравностойно 

положение и маргинализираните общности. В 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, за да могат те да бъдат апробирани на 

територията на МИГ.  
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Нов метод и  начин за решаване на местните проблеми и 

слабости на територията. 

 

Иновациите имат най-различни форми, които чрез прилагането си в 

различните сфери на интервенция на стратегията съдействат за 

решаване на местните проблеми и слабости на територията. За 

поддържането на висока ангажираност на територията на МИГ по 

време на прилагане на Стратегията за всеки от секторите, както и 

повишаване на местния капацитет за работа по подхода ВОМР, 

местната група ще прилага следните иновации: 

 

-интерактивна информационна платформа за публично-частните 

партньори и участниците в МИГ, вкл. с възможности за онлайн 

обучения, обмени, сътрудничество, работа в местна мрежа, с 

включено участие на хора с увреждания; 

-поддържане на изградените информационни спотове в 28 

населени места на своята територия; 

-провеждане на „работилници за социални иновации” за всяка 

потенциална заинтересована страна; 
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-       провеждане на отворени форуми и мобилни 

кампании  преди отваряне на всеки прием; 

- конкурс за иновативни практики/проекти сред 

заинтересованите страни, които смятат да кандидатстват 

към Стратегията; 

- мобилни кампании за микропредприятия и 

земеделски производители „МИГ открива работно място”; 

- провеждане на пътуващи лагери за социални 

иновации в населените места на територията на МИГ; 

- заснемане на филми с добри практики и 

провеждане на фото-конкурс за добра практика; 

- провеждане на дни на отворените врати за 

демонстрационни проекти; 
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В допълнение на предвидените иновации при информиране и 

консултиране на заинтересованите страни, като основна 

иновационна характеристика на стратегията се отличава 

включването на нови начини за предлагане на социални услуги и 

създаване на заетост на лицата в неравносотйно положение чрез 

развитие на социални предприятия. Тук 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. 

Друга ключова характеристика за иновативност при изпълнение на 

стратегията е прилагане на различни форми на междуобщинско 

сътрудничество при предоставяне на местни услуги – социални, 

образователни и културни услуги. Чрез междуобщинско 

сътрудничество се постига допълняемост на ресурсите, 

насърчаване на социалните връзки в рамките на разнообразни 

общности, включително развитие на методи за активен живот на 

възрастните хора, взаимната подкрепа между поколенията и 

културите и създаване на общи продукти за територията. 
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Човешките ресурси са един от най-важните активи, необходимо за 

развитието на иновационния процес в местните общности. В 

същото време човешките ресурси са основната предпоставка за 

успешното развитие на една фирма. Процеса на цялостното 

развитие и успешното внедряване на дадена иновация се счита за 

предимно творчески. Т.н. човешки фактор в иновационния процес 

се състои от следните елементи - творческо мислене, прокреативна 

работна среда, работа в екип, система за създаване и управление 

на знанието . В по- широк аспект, когато говорим за човешкия 

ресурс на местно ниво, политиката на регионите е насочена към 

непрекъснат стремеж към привличането и създаването на условия 

за задържането на иновативни компании, посредством 

насърчаването на инвестициите в повишаването на 

квалификацията и уменията на работната сила. 
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ИНОВАТИВНИ  ПРАКТИКИ ЗА 
РАБОТА С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
НА МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 

Период:2010г. - 2017г. 



Title 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed 
sem sed magna suscipit egestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Началото: Екипът на МИГ тръгна на път да търси добрите идеи и проекти, които ще 
бъдат финансирани в рамките на  

Стратегията за местно развитие по Лидер и Стратегията ВОМР. 

Иновация №1 : 28 на брой информационни точки: МИГ поставя текущо 
информация в обособените  28 информационни точки във всяко населено място 
от територията си. С това е гарантирано информационното осигуряване във 
всяко населено място за Стратегията за местно развитие, възможностите за 
финансиране и др. В информационните точки ежедневно има актуална 
информация и материали по СМР, ЛИДЕР, МИГ и обявените покани за прием на 
заявления. Информационните точки се стопанисват от кметствата и читалищата 
в населените места, което е продължение на партньорството по сектори в МИГ. 



Title 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed 
sem sed magna suscipit egestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иновация №2 : Мобилни информационни кампании при обявяване на приеми за 
проекти: МИГ е провел над 40 мобилни кампании с посещение в 28-те населени 
места с над 3000 участника и представяне на мерките за финансиране и дейността 
на МИГ пред местната общност и потенциалните бенефициенти. 



Title 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed 
sem sed magna suscipit egestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иновация №3 : Мобилни информационни кампании за малцинствени и уязвими 
групи: МИГ е провел над 15 мобилни кампании с посещение в 28-те населени места 
с над 500 участника – представители на етническите малцинства, хората с 
увреждания и уязвимите групи на своята територия, вкл. с участието на ромски 
модератори и ромски лидери. 



Title 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed 
sem sed magna suscipit egestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иновация №4: Посещение от „Врата до врата“: МИГ периодично посещава 
потенциални бенефициенти и промотира своите приеми и прилагане на Стратегията. 



Title 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed 
sem sed magna suscipit egestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иновация №5: „Европейско селище по ЛИДЕР“: МИГ постави информационни 
табели в началото на своите общини, това отличава територията на МИГ и 
информира всеки, който минава през населените места, че на тази територия се 
прилага подхода ЛИДЕР. 



Title 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed 
sem sed magna suscipit egestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иновация №6: „Публично отваряне на проекти за оценка“: МИГ провежда 
прозрачна оценка на постъпилите заявления в присъствие на всички желаещи 
кандидати. Всеки бенефициент има право да присъства и слуша 
административната оценка и да участва по време на Комисията за техническа 
оценка и избор на проекти. 



Title 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed 
sem sed magna suscipit egestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иновация №7: „Базари по ЛИДЕР в населените места “: МИГ провежда поредица 
от Базари по Лидер на своята територия. Базарите са публични събития на които 
местната общност и потенциалните бенефициенти могат да получат информация 
и консултация по отворени приеми на МИГ и за свои идеи за проекти. 



Title 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed 
sem sed magna suscipit egestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иновация №8: „Дни на отворените врати по ЛИДЕР“: По предварително оповестен 
график  МИГ провежда отворени приемни в своя централен офис, включително с 
изнесена приемна в двата общински центъра на входа на своите офиси. Целта е да 
се привлече вниманието на местната общност и МИГ да представи своята дейност. 



Title 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed 
sem sed magna suscipit egestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предстоящи иновации в прилагането на 

Многофондова Стратегия за местно развитие 

на МИГ за периода 2017-2023 година 
 

- Провеждане на отворени форуми преди отваряне на всеки 

прием  

 

- Провеждане на „работилници за социални иновации” за 

всяка потенциална заинтересована страна по сектори; 

 

- Конкурс за иновативни практики/проекти сред 

заинтересованите страни, които смятат да кандидатстват 

към Стратегията; 

 

- Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски 

производители „МИГ открива работно място“; 

 

- Организиране на обучения, семинари и информационни 

срещи за  уязвими групи и застрашени от бедност целеви 

групи, включително роми, свързани с подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти . 



Title 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed 
sem sed magna suscipit egestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предстоящи иновации в прилагането на 

Многофондова Стратегия за местно развитие 

на МИГ за периода 2017-2023 година 
 

- Въвеждане на Интерактивна информационна платформа за 

публично-частните партньори и участниците в МИГ, вкл. с 

възможности за онлайн обучения, обмени, сътрудничество, 

работа в местна мрежа, с включено участие на хора с 

увреждания 

 

- Издаване на разнообразни рекламни и информационни 

материали и артикули, вкл. Специализирани брошури за 

малцинствени общности, уязвими групи и прилагане на 

иновации чрез подхода ВОМР. 

 

- Провеждане на пътуващи лагери за социални иновации в 

населените места на територията на МИГ. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!  
 

ВЕСЕЛИН СТОЙКОВ, ЛЕКТОР 
 

10 декември 2017г., гр.Лясковец 

 



www.eufunds.bg        УЧАСТВАЙ !        www.mig-zaedno.eu 

Тел:0894621164 

Тел:0894621167 

Email: mig_zaedno@abv.bg 

Адрес: гр.Лясковец 

Ул.“Бузлуджа“ №1 

 

Екип на МИГ: 

1.Мария Маринова 

-Изп.Директор 

2.Мария Петкова 

-Експерт СВОМР 

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“.  

  

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 


