
ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

Целите на стратегията за местно развитие за територията на общините Лясковец и 
Стражица са базирани на целите и приоритетните оси на Програмата за развитие на 
селските райони /ПРСР/ с акцент върху създаването на разнообразни възможности за 
заетост, подобряване качеството на живот в селските райони, изграждане на социален 
капацитет и придобиване на умения за прилагане на ЛИДЕР подхода. Те са свързани с целите 
на подхода ЛИДЕР на България, като инструмент за децентрализирано управление и интег-
рирано местно развитие в селските райони. Този подход в ПРСР е насочени към подкрепа 
прилагането на стратегии за местно развитие, които имат за цел устойчивото развитие 
на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване 
на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на 
нуждите и очакванията на местните хора. Основната цел на Стратегията е да допринесе 
за устойчивото развитие и съответно повишаване на качеството на живот на Общините Стражица и Лясковец посред-
ством използване на подхода ЛИДЕР за разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските 
райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

ЦЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА:

МИГ има за цел да идентифицира и осъществи 
Стратегията за местно развитие като взема реше-
ния за разпределянето на финансовите ресурси и 
управлението им. МИГ насочени към устойчивото 
развитие на конкретен район чрез:

Обединяване и мобилизиране на наличните човешки 
и финансови ресурси от обществения, частния и 
гражданския сектор;

Обединяване на местните заинтересовани страни 
около общи проекти и мултисекторни дейности за 
постигане на синергия, „съсобственост” по отноше-
ние на прилагане на подхода и мобилизиране на 
критична маса, необходима за подобряване на иконо-
мическата конкурентоспособност на района;

Развиване и укрепване на диалога и сътрудничест-
вото между различните заинтересовани страни чрез 
намаляване на потенциалните конфликти и улеснява-
не на процеса на вземане на решения чрез консултира-
не (обмен на мнения и позиции) и дискусии между заин-
тересованите страни;

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА СА:

1. Подобряване на качеството на живот в територията, чрез 
разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на 
техническата и социална инфраструктура и услугите за населе-
нието и укрепване културните традиции на местната общност

2. Засилване конкурентноспособността на земеделските стопан-
ства и преработените в тях продукти, за по-добра пазарна 
реализация;

3.  Подобряване капацитета на местната общнност за управление 
развитието на територията, чрез ЛИДЕР подхода 

С КАКВИ ФУНКЦИИ СА НАТОВАРЕНИ МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ?

На местните инициативни групи е делегирана отговорността да поемат голяма част от управленските 
отговорности (например задачите по избор на проекти, плащане, мониторинг, контрол и оценяване) по отно-
шение на индивидуалните действия.

От тях се очаква:
 Да има автономност при вземане на решенията и способности за необременено отношение към местни-

те ресурси;

 Да обедини различните заинтересовани групи в района около общи проекти;• да свърже различните 
мерки;

 Да бъде способна да определи възможностите, предоставени от различните видове местни ресурси;

 Да бъде отворена към новаторски идеи;  да бъде способна да свърже и интегрира отделни секторни 
подходи.

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природа-
та и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора. Стратегията за местно развитие определя 
всички мерки/дейности, които ще се прилагат на територията на действие на групата, както и процедурите и критериите за избор на конкретни проекти. 

За период от 6 месеца Местна инициативна група - Лясковец-Стражица успя да създаде капацитет сред местната общност, да изгради лидери и да обучи над 170 
ключови представители от различни сектори на МИГ-територията. Проведени са общо 5 обучения за подхода ЛИДЕР, за добрите практики в развитието на селските 
райони, за СМР и МИГ. Продължава популяризирането на  подхода „Лидер” и ос 4 на Програмата за развитие на селските райони сред местните жители, местните 
търговски фирми и НПО. Част от информационните инициативи са срещи с представители на местната общност и заинтересовани страни в различните населени 
места на територията на общините Лясковец и Стражица. Проведени са информационно/мотивационни срещи по подхода ЛИДЕР и ПРСР в съставните села на общи-
ните Лясковец и Стражица. Посетени са над 25 села и са информирани над 300 заинтересовани земеделци, читалища, кметства, граждани, клубове и др. Проведени 
са над 15 формални и неформални работни срещи на екипа по проекта с партньорите. Проведени са 14 мотивационно/информационни срещи за участниците в МИГ 

в гр. Лясковец и 3 в гр. Стражица. Подготвена е документацията за разработване на Стратегия за 
местно развитие и провеждане на форуми за обществено обсъждане в началото на 2010г. Изготвени и 
подадени за одобрение са 2 технически и 2  финансови отчета по проекта. Създадена е концепция за 
публично частно партньорство между Община Лясковец, МИГ, бизнеса, НПО и граждани при реализирането 
на съвместна инициатива за благоустрояване на град Лясковец през 2010г. 

Разработена е Стратегия за местно развитие, Устав на Сдружение „Местна инициативна група - Ляско-
вец-Стражица”, подготвени са документите за учредяване на организацията, проведена е процедура за 
предварителна номинация и гласуване за ключови представители в УС и КС на МИГ. 

АДРЕС ОПЕРАТИВЕН ОФИС НА МИГ:
                                гр. Лясковец, ул.”Трети март” №1; 

                                                                     0878779101,  0884492654,  0887404275; 
e-mail: mari_project@abv.bg; mig@lyaskovets.net 

Информация за работата на МИГ можете да получавате текущо по ел. поща чрез запитване, по теле-
фона, както и на следните сайтове:  www.mig-zaedno.eu,  www.lyaskovets.net,  www.strazhitsa.e-gov.bg/

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ, В КОИТО МОЖЕ ДА УЧАСТВАТЕ И ДА БЪДЕТЕ ЗАЕДНО С МИГ ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА ПО ПЪТЯ Й НА РАЗВИТИЕ:

За месеците март, април, май и юни 2010г. са предвидени дейности за структуриране на МИГ, учредяване, регистрация на сдружението, изготвяне и внасяне на доку-
менти за одобрение на Стратегията за местно развитие за финансиране, избор на оперативен и експертен екип на МИГ, окончателно завършване на интернет-порта-
ла на МИГ, популяризиране на проекта, подхода Лидер и Стратегията сред населението, провеждане на детски конкурс „Как виждам бъдещето на моя роден край”, срещи 
на участниците от МИГ, изготвяне на окончателен отчет за реализацията на проекта.

УЧАСТВАЙ ЗА РАЗВИТИЕ НА СВОЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО!
БЪДИ ЛИДЕР. ПЛАНИРАЙ ПО ЛИДЕР.       

РЕАЛИЗИРАЙ СВОЯТА ИДЕЯ ПО ЛИДЕР!




