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МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦАМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА

В МИГ ЩЕ  НАМЕРИТЕ ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА, ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ И 
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ИДЕИ, КОИТО ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА 
РЕАЛИЗИРАМЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010-2013г.

 Информация,

 Актуални събития,

 Обучителни материали,    Документи,    Архив на събития,    Любопитно,

 Галерия,    Анкети,    Предстоящи дейности,    Форуми,    Партньорства,

 Миг-територия

ПРОЧЕТИ,
ЗА ДА

ЗНАЕШ !

МИГ - МЯСТО ЗА НЕВЕРОЯТНИ ИДЕИ, ОБМЕН НА ЗНАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИЧЕН И ПРОФЕ-
СИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ, СРЕЩА НА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЩИ И ИНИЦИАТИВНИ ХОРА, НЕОГРАНИЧЕН 
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДХОДА „ЛИДЕР”, ЗА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И 
ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. 

Този документ е създаден в рамките на проект  №:431-2-03-47, Договор: РД-50-205/03.06.09г., Бенефициент по проекта: Община Лясковец, Партньори по проекта: Община Стражица, фирма „Прити 95” ООД, Сдружение 
„Развитие на гражданското общество”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони. 

Отговорност за съдържанието на публикацията носи Община Лясковец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

„Социална политика, здравеопазване 
и групи в неравностойно положение”

„Култура, образование и
Традиционни  дейности”

февруари 2010

РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

През последните три месеца МИГ, заедно с външни експерти изготви и обсъди своята Стратегия за местно 
развитие. За разработване на СМР се използва интегриран подход, базиран на принципа на общностното плани-
ране като средство за гарантиране на широко обществено участие на населението в процеса на подготовка на 
документа, който включи следните основни стъпки: Проучване на местните потребности чрез анкетиране на 
ключови представители сред общността, преглед на основни нормативни, законови и стратегически докумен-
ти и планове за развитие на селските общини до момента; Събиране и обработване на информация за терито-
рията на общините Лясковец–Стражица, създаване на база данни по сектори; обобщаване и изготвяне на 
социално-икономически анализ. Идентифициране и мотивиране на ключови представители сред местната 
общност, изграждането им като капацитет за работа по СМР. Формиране на 5 работни групи за дефиниране на 
приоритети в СМР както следва: работна група „Социална политика, здравеопазване и групи в неравностойно 
положение”, работна група „Култура, образование и традиционни дейности”, работна група „Икономически 
дейности и туризъм”, работна група „Селско стопанство и околна среда”, работна група „Младежки дейности, 
спорт и отдих”. Обучаване и изграждане на капацитет за фасилитиране /модериране на работните групи сред 
11 местни лидера. Провеждане на 15 структурирани срещи/ форума  на работните групи за формулиране на 
приоритети, цели и мерки в СМР. Проведени 3 общи модерирани срещи на работните групи за формиране на 
приоритети, цели и мерки в СМР. Проведени 4 работни срещи между екипа по проекта, модераторите и външни-
те експерти. Провеждане на анкета/допитване сред жители на селската територия за главни приоритети на 
развитие в СМР, идеи, проекти, предложения. Провеждане на публична информационна кампания за 
осведомяване/информиране/мотивиране на местната общност за участие в процеса на разработване на СМР.

Използван е подхода „отдолу-нагоре” за формиране на приоритети в СМР, като са създадени условия за 
идентифициране на проблеми, потребности и приоритети на развитие за МИГ.

Предстои популяризиране на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ Лясковец–Стражи-
ца, както и подготовка на необходимите документи за кандидастване на СМР за одобрение и финансиране пред 
Министерство на земеделието и храните през м. май 2010 г.

РАБОТНИ

ГРУПИ

ПО

ПРИОРИТЕТИ

В СМР

От 1 февруари 2010г. работи информационният 
портал на МИГ Лясковец-Стражица. На адрес 
www.mig-zaedno.eu, всеки ден може да намерите 
актуална информация за целите и дейностите по 
проект „Придобиване на умения за постигане на 
обществена активност за потенциална местна 
инициативна група на територията на общините 
Лясковец и Стражица” с финансиране по Програма за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013г. 
В сайта има полезна информация за ПРСР, подхода 

ЛИДЕР, нормативни документи и указания, информация за предстоящи, настоящи и 
бъдещи събития, документи и материали от обучения и информационни дни, богата 
галерия със снимки от събития и работата на МИГ през последните 8 месеца от 
проекта. Желаещите могат да научат за дейността и на други МИГ, да се запознаят 
с техните територии и възможности за сътрудничество. В интернет–портала е 
представена карта на МИГ-територията в която са попълнени основни бази-данни с 
информация за селата от общините Лясковец и Стражица, които се актуализират 
периодично. На страницата има дискусионен форум с теми, които могат да се допъл-
ват от участниците в МИГ и посетителите. Както и актуални анкети за проучване 
на потребителското мнение. На страницата всеки ден се публикуват актуални 
новини от МЗХ, свързани с финансирането на проекти, кандидатстването с проек-
ти, коментари по свързани събития, любопитни данни и статии.

ПРОВЕДЕН ОБЩЕСТВЕН ТЕРИТОРИАЛЕН ФОРУМ ЗА
ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 31 януари 2010г. в конферентната  зала на ТК”Лесопарка”, гр.Лясковец се прове-
де публично обсъждане на първи вариант за Стратегия за местно развитие. На 
обсъждането, модерирано и проведено с помощта на външните  експерти Вяра 
Стефанова, Станимир Стойчев и Велеслава Абаджиева участваха активно над 110 
представители от различни сектори. МИГ-територията  Лясковец-Стражица се 
представи балансирано с участници от сферата на бизнеса, местната законодател-
на и изпълнителна власт, култура, образование, здравеопазване и социални услуги, 
земеделие и животновъдство, развитие на гражданското общество, граждани и 
партньори.

Основни въпроси в дискусията по стратегическите мерки и бюджета са свързани 
с размера на финансиране и изискванията към бъдещите проекти по всяка предвиде-
на мярка, възможностите и капацитета за реализиране на проекти от страна на 
селското стопанство, обезпечаването на публичните проекти, изпълнението на 
Стратегията и нейното финансиране.

Тъй като в разработването на приоритети, стратегически цели и задачи участва-
ха над 100 секторни представители чрез работните групи, нямаше забележки към 
тяхната формулировка и презентиране в Стратегията. 

През месец февруари се проведе обсъждане и популяризиране на Стратегията 
за местно развитие в селата от МИГ-територията: Козаревец, Джулюница,  Добри 
дял, Мерданя, Камен, Владислав и Мирово. Такива срещи се реализираха и в градски-
те центрове-Лясковец и Стражица. Популяризирането  на СМР ще продължи до 
края на проекта, като основната цел е населението на  Лидер-територията да се 
запознае подробно с нея и да подаде своите мнения,  коментари и предложения. 

“Селско стопанство и
околна среда”

„Младежки дейности,
спорт и отдих”

„Икономика и туризъм”

 www.mig-zaedno.eu


