
Нa 10 май 2010 г. с художествена изложба и инфо-базар стартира „Седмица на отворените врати”, информационно събитие на Сдружение „Местна инициативна група 
Лясковец-Стражица”. Дейността е част от информационната кампания за популяризиране дейността на Местната инициативна група и Стратегията за местно разви-
тие. Близо месец над 150 деца и ученици от МИГ-територията Лясковец-Стражица рисуваха своя роден край, писаха стихове и песни, майсторски и с много въображение 
конструираха макети, разработваха презентации, снимаха филми. Домакини на европейския празник бяха екипа на МИГ и УС на организацията. Конкурсът „Как искам да 
изглежда моят роден край” завърши с 2 изложби в центъра на Лясковец и Стражица, награди и песни „За Европа от децата на Европа”. Всеки участник в конкурса и празни-
ка получи информационен пакет с публицистични материали, книжки, брошури, знаменца и балони на ЕС. Идеята на приключилия конкурс е да насърчи децата към опознава-
не и опазване на родния им край или района, в който живеят и учат, в сътрудничество с местната общност, гледайки на него като на принос на страната ни в ЕС, принос 
с който основателно можем да се гордеем. Информационната кампания за популяризиране на МИГ и Стратегията за местно развитие продължава в седмицата от 10 до 
14 май с открит информационен базар в центъра на гр. Лясковец пред офиса на сдружението. В „Седмица на отворените врати” гражданите могат да се запознаят с 
приоритетите на Стратегията за местно развитие на селска територия Лясковец-Стражица, със създаденото Сдружение „Местна инициативна група Лясковец-Стражи-
ца”. Това е добра възможност за граждани и представители на МИГ-територията да посетят офиса на организацията, да се запознаят с информационни материали, доку-
менти и презентации на проекта „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общини-
те Лясковец и Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земедели-
ето и селските райони, с Програмата за развитие на селските райони, с политиката на Република България в сферата на евроинтеграцията, европейското законодател-
ство и европейското финансиране. Да се срещнат с екипа на проекта, експерти, участници в процеса по прилагане на подхода Лидер на местно ниво и др. Да получат 
достъп до актуална информация за текущи и предстоящи дейности и инициативи на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец-Стражица”, да се запознаят с 
дейността на партньорски МИГ от Европа; с добрите практики на действащи МИГ в България и др. Осигурени са информационни материали във всички сфери на евроин-
теграцията.

От 20 до 30 април 2010 г. на територията на МИГ се проведоха поредица от над 20 информационни срещи по сектори за популяризиране на Стратегия за местно разви-
тие и сдружение „МИГ - Лясковец-Стражица”. На срещите участваха представители на местния бизнес, неправителствени организации, местна власт, институции, формал-
ни и неформални организации, граждани. Те се интересуваха най-вече кога ще бъде финансирана Стратегията и как те могат да участват със свои проекти и идеи.

За въпроси на заинтересовани представители от МИГ-територията, оперативния офис на МИГ ще работи и през м. юни и юли 2010 г. Като на място всеки може да 
получи информационни материали и отговори по конкретни питания. Публичната кампания на МИГ се очаква да продължи след финансиране на Стратегията.

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/

РЕЗЮМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Изготвен е подробен Социално-икономически анализ за територията на МИГ „Лясковец - Стражица” и SWOT анализ по териториален признак в 14 части.
Архивирана е база данни с оперативна информация, филми, презентации, ползвани източници - планове и стратегии за развитие и др. Идентифицирани са ключови пред-

ставители на петте сфери представителство сред местната общност: бизнес и туризъм; младежки дейности, спорт и отдих; социални дейности, здравеопазване и 
групи в неравностойно положение; селско стопанство и околна среда; култура, образование и традиционни дейности. В изброените сфери са съставени и 5-те работни 
групи за дефиниране на приоритети в Стратегията за местно развитие. Създадена е база-данни с потенциални участници в МИГ Лясковец-Стражица и поддържане на 
електронна комуникация с над 300 активни и ключови представители на територията. Проведени са 50 работни срещи на екипа по проекта съвместно с партньори, 
експерти, фасилитатори и участници. Проведени са 6 обучения с общо 340 участника за подхода Лидер, за МИГ, за СМР, за придобиване на умения и изграждане на капаци-
тет за прилагане на Лидер и СМР; създаване на МИГ и др. За информираност, популяризиране, прозрачност и осведоменост са подготвени, изпълнени и разпространени 
1500 бр. информационни бюлетини, 500 плаката на МИГ; 2000 бр. Стратегия за местно развитие; 5000 бр. информационна брошура по проекта; 1 интерактивен информа-
ционен портал на МИГ. За популяризиране на подхода Лидер, Стратегията за местно развитие и МИГ са реализирани общо 70 срещи в 24 населени места  на МИГ-територи-
ята с над 900 участника. За информиране на обществеността и заинтересованите страни са проведени 4 пресконференции, а дейността на МИГ е отразена в над 35 
публикации в местна и регионална преса. Реализирано е учебно посещение на екипа по проекта и участници - местни лидери, за обмен на добри практики по Лидер в Унгария. 
Посетени 8 унгарски общини и проведени 20 работни срещи с кметове на общини, граждански сдружения, местни организации, частни фирми, представители на селското 
стопанство, бизнеса и туризма. Извършен обмен на знания и умения за внедряване на подхода ЛИДЕР с действащ МИГ по ЛИДЕР-район Сайол и действащ МИГ по ЛИДЕР-ра-
йон Амбадсалок. Посетени са 20 реализирани по ЛИДЕР обекта в Унгария с акценти: туризъм, атракции и свободно време; изграждани спортни съоръжения; изградени 
„селски домове” – бит, култура, места за събития и обучения; биологичен чифлик; биологична ферма за отглеждане на рядка порода - „унгарско сиво говедо”; реставриран 
църковен храм; възстановяване на занаяти - дърворезба и колекционерство, къща за гости и кулинария. С отговорниците на всяко посетено място са осъществени 
контакти и са водени разговори за допълнително сътрудничество. МИГ „Лясковец-Стражица” постигна резултат за надграждане на отношенията с  домакините от Унга-
рия и прие поканата от страна на МИГ - Средна Тиса и Задива за нов общ проект за сътрудничество между двете ЛИДЕР-групи през 2010г. с конкретни дейности за обмяна 
на опит и добри практики. Разработени са 3 проекта за сътрудничество и обмен на добри практики с 2 унгарски МИГ по ЛИДЕР за взаимодействие през 2010-2013 г., 
които ще се финансират от ПРСР в Унгария. За разработване на Стратегия за местно развитие са проведени общо 15 срещи на тематичните работни групи и 1 общест-
вен териториален форум за публично обсъждане на документа. Подготвената Стратегия за местно развитие предстои да бъде актуализирана в съответствие с проме-
ните в Наредба 23 на МЗХ. Местната общност по сектори е подготвена за създаването на Местна инициативна група, която се учреди с участието на 75 ключови пред-
ставители. Създадени са отлични условия за обществено информиране относно целите, приоритетите и мерките в Стратегията за местно развитие. Постигнато е 
оптимално привличане вниманието на местната общност към СМР, изследване на мнения и препоръки, съпричастност към развитието на Сдружение с нестопанска цел 
„МИГ - Лясковец-Стражица”. Подобрена е разбираемостта и приемането на СМР като инструмент за устойчиво местно развитие на територията чрез създаване на 
обществена комуникация по метода „Отдолу-нагоре” - местните лидери да участват активно в популяризирането по сектори в собствената общност. Привличане 
общественото внимание към възможностите, които СМР предлага за развитие на селската територия чрез работещо публично-частно партньорство. Изграден социа-
лен капитал в малките населени места от селските райони.

Развити умения на местното население за разработване и изпълнение на стратегия за местно развитие, както и създадени благоприятни условия за участие на всички 
заинтересовани страни в процеса на формиране на визия и приоритети за развитие на региона. По този начин проекта допринесе за развитието на социалния капитал, 
както и насърчи инициативността. Друг важен резултат от реализацията на проекта е насърчената гражданската активност и ще намери изражение във формирането 
на нови граждански групи и сдружения. Реализирането на стратегията за местно развитие е обвързано с активност от страна на гражданския сектор и включване на 
всички социално-икономически групи в процеса на вземане на решения на територията на МИГ. Установено е  международно партньорство и участие в мрежи на МИГ.

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

РЕАЛИЗИРАЙ СВОЯТА ИДЕЯ ПО ЛИДЕР!




