
 
 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА  

Адрес: гр. София, ул. Дойран 15, ет.1 офис 5  

тел: 0876742770, web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com 

ОБУЧЕНИЕ, 

СВЪРЗАНО С ПОДХОДА ВОМР, РАЗРАБОТВАНЕ 

НА НОВИТЕ СТРАТЕГИИ И ФУНКЦИИТЕ НА 

МИРГ 

Дата: 12 септември 2022 г. 

Място на провеждане: хотел „Премиер“, град Велико Търново 

П р о г р а м а  
 

9:00 часа – 09:30 часа Регистрация и откриване 

09:30 часа – 10:15 

часа 

Модул 1: Значение на територията за регионалното и 

местното развитие. Характеристики на ендогенното 

развитие и елементи за подкрепа. ВОМР и 

интегрираното развитие на общините в периода 2021-

2027 – различия, синергия, възможности, 

предизвикателства 

Станка Делчева, експерт Социално-икономическо развитие, 

Организационно развитие 

10:15 часа – 11:15 

часа 

Модул 2: Обхват на подготвителните действия за 

разработване и бъдещо изпълнение на СВОМР. Насоки 

за СВОМР 2021-2027 - формат, общи изисквания към 

местните партньорства и критерии за подбор на 

територии и за предоставяне на подготвителна помощ 

Управляващ орган на ПМДР 2014-2020 

11:15 часа – 11:30 

часа 

Кафе пауза 

11:30 часа – 12:30 

часа 

Модул 3: Самооценка на качеството на прилаганите 

през периода 2014-2020 г. СВОМР за целите на 

подготовка на следващия период. Възможни подходи за 



 
 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА  

Адрес: гр. София, ул. Дойран 15, ет.1 офис 5  

тел: 0876742770, web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com 

ad hoc оценка на постиженията и нуждите от промени 

при изготвянето на стратегиите за новия период 

Станка Делчева, експерт Социално-икономическо развитие, 

Организационно развитие 

12:30 часа – 13:00 

часа 

Дискусия по темите на модули 1, 2 и 3 

13:00 часа – 14:00 

часа 

Обяд 

14:00 часа – 15:00 

часа 

Модул 4: Местно партньорство – планиране, 

информиране, учредяване. Оценка на досегашните 

партньорства – постижения и предизвикателства, 

споделяне на опит. 

Тихомира Трифонова, експерт, Организационно развитие и публични 

политики; Комуникация и Публични консултации 

  

15:00 часа – 16:00 

часа 

Модул 5: Включване на местната общност в 

подготовката и изпълнението на стратегиите. 

Комуникация – идентифициране и достигане до 

заинтересованите страни/ целеви групи. Инструменти 

за консултиране – практика и грешки. Практически 

задачи. Тихомира Трифонова, експерт, Организационно развитие и 

публични политики; Комуникация и Публични консултации 

 

16:00 часа – 16:15 

часа 

 

16:15 часа – 17:00 

часа 

Кафе пауза  

 

Модул 6: Дискусия – споделяне на опит на МИРГ при 

реализация на партньорства и въвличане на местните 

общности в процесите на подготовка и изпълнение на 

СВОМР. 

 


