
ЛУКОВИТ И РОМАН

Цели и приоритети

11 и 12 март 2016 г.

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони



АНАЛИЗЪТ НА ВЪТРЕШНАТА И

ВЪНШНАТА СРЕДА /SWOT/ ДАВА ОТГОВОР

НА ВЪПРОСИТЕ:

 Какво е състоянието на територията днес, какви
са нейните положителни страни и предимства,
какъв е потенциала за развитие и кои са
настоящите проблеми?

 Какво е състоянието на средата и заинтересованите
страни, какви са благоприятните възможности и
какви са предизвикателствата пред територията?

 Как вътрешните ресурси могат да се съчетаят с
условията на външната среда, т.е. от кои
възможности можем да се възползваме
максимално, защото имаме ресурси за успех и кои
заплахи да избягваме или да се подготвим да се
справим с тях, защото в момента нямаме
необходимите ресурси?



ОБЩАТА ЦЕЛ…

 “… дава представа за рамката (обхвата на

стратегията) и за основния резултат, който

трябва да се постигне. Тя е по-абстрактна и

с по-широк обхват от специфичните цели и

по-трудно измерима, свързана е с по-

отдалечени периоди от бъдещето. Но тя

трябва да е реално постижима и да бъде

осъществена към момента на приключване на

проекта”



КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ОБЩАТА ЦЕЛ/И НА

СТРАТЕГИЯТА И НЕЙНИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНИ

(КОНКРЕТНИ, СПЕЦИФИЧНИ) ЦЕЛИ?

 И двата вида цели описват постигане на желан

резултат или състояние. Но те се различават

по обхват, време за осъществяване и

измеримост на постигнатите резултати.

 Конкретните цели са по-специфични и по-

лесно измерими. Те са обвързани със

специфичните средства за постигане на

реални резултати в краткосрочна

перспектива.



КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ОБЩАТА ЦЕЛ/И НА

СТРАТЕГИЯТА И НЕЙНИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНИ

(КОНКРЕТНИ, СПЕЦИФИЧНИ) ЦЕЛИ?

 Конкретните цели на стратегията

осъществяват и логическа връзка с

решаването на проблемите и

задоволяването на потребностите.

 Конкретните цели могат да се обвържат с

целевата група/ползвателите, с тяхното

поведение или със ситуациите, които

стратегията си поставя за цел да промени

така, че в рамките на определен период да

се постигнат очевидни резултати.



КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ОБЩАТА ЦЕЛ/И НА

СТРАТЕГИЯТА И НЕЙНИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНИ

(КОНКРЕТНИ, СПЕЦИФИЧНИ) ЦЕЛИ?

 Конкретните цели обаче не се отнасят до

процеса, свързан с постигането на

резултата, а по своята същност те са най-

вече “обещание” да бъдат коригирани

проблемите чрез предлагане на

приложими решения.

 Общата и конкретните цели на стратегията 

трябва да отговарят на една или повече от 

целите на ВОМР, както и специфичните цели 

на всяка една от програмите



ЦЕЛИ НА ВОМР...

1. Насърчаване на социалното приобщаване и 
намаляване на бедността;

2. Интегриран подход към околната среда чрез 
съхраняване и опазване на околната среда и 
насърчаване на ресурсната ефективност, включително 
дейности за превенция и управление на риска и за 
използване потенциала на културното наследство;

3. Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на 
въвеждането им в практиката;

4. Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и 
подкрепа за мобилността на работната сила;

5. Повишаване на конкурентоспособността на 
местните икономики и възможности за 
създаване на местен бизнес, включително чрез 
диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво 
производство на аквакултури;

6. Подобряване на качеството на образованието и 
повишаване квалификацията на населението.



ЦЕЛИ НА ПРСР КЪМ ВОМР

 Развитие и стимулиране на предприемачество и 
устойчив бизнес;

 Развитие на динамична жизнена среда и 
подобряване качеството на живот чрез 
развитие на хоризонтални и междусекторни 
партньорства и взаимодействие за инициативи от 
общ интерес;

 Развитие на практики и модели за добро 
управление и участие на заинтересованите 
страни в развитието на територията като основа 
за териториално развитие;

 Развитие на териториална идентичност, 
маркетинг и марки на база на специфичния 
териториален потенциал и продукти от местен 
характер;



ЦЕЛИ НА ОПИК КЪМ ВОМР

 инвестиции за повишаване на капацитета на 
малките и средните предприятия (МСП) за 
пазарно развитие, производителността на труда и 
намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта 
на производството на тези територии;

 насърчаване на иновационната активност, 
разработването и внедряването на 
иновации от и на тези територии, както и 
насърчаване на частните инвестиции в научни 
изследвания и иновации;

 подобряване на достъпа до финансиране на МСП и 
насърчаване създаването на нови устойчиви 
предприятия, които да осигуряват заетост на 
местното население и възможности за 
повишаване на доходите му



ЦЕЛИ НА ОПРЧР КЪМ ВОМР

 преодоляване на силно изразени негативни 

процеси в обхванатите територии по отношение на 

пазара на труда и социалното включване;

 устойчива и качествена заетост за уязвими 

групи;

 мобилност на работната сила, както и

повишаване квалификацията на населението 

за по-голямо съответствие на уменията на 

търсещите работа с нуждите на бизнеса;

 подобряване качеството на работните 

места и квалификацията и уменията на 

заетите;



ЦЕЛИ НА ОПНОИР* КЪМ ВОМР

 повишаване на качеството на училищното 

образование в малките населени места;

 подобряване на достъпа до училищно 

образование в малките населени места;

 намаляване броя на необхванатите от 

образователната система, на отпадащите от 

училище и на ранно/преждевременно 

напусналите училище.



ЦЕЛИ НА ОПОС КЪМ ВОМР

подобряване и поддържане на 

природозащитното състояние на 

видове и местообитания от 

мрежата Натура 2000



ОСНОВНА ЦЕЛ: 

Подобряване качеството на 
живот и жизнения стандарт на 
населението чрез използване на 
местния потенциал - общество, 
природно и историческо 
наследство, и стимулиране 
развитието на конкурентна 
икономика, развиващо се 
екологосъобразно земеделие и 
създаване на нови работни места.



ПРИОРИТЕТ 1:

Развитие и стимулиране 
на предприемачеството и 

устойчив бизнес -
конкурентна местна 

икономика, 
преработвателна 

промишленост, земеделски 
и горски сектор и 

внедряване на иновации.



ПРИОРИТЕТ 1

Специфична цел 1: Повишаване на 
конкурентоспособността на земеделските стопанства 
чрез преструктуриране и развитие на наличните 
материални мощности в стопанствата и насърчаване 
въвеждането нови технологии в производството и 
модернизация на физическия капитал

Специфична цел 2: Подобряване на цялостната 

дейност и икономическа ефективност на 

преработвателните предприятия, чрез по-добро 

използване на факторите на производство,  внедряване 

на нови продукти, процеси и технологии с грижа за 

околната среда



ПРИОРИТЕТ 1

Специфична цел 3: Подобряване и 
съхраняване на природните ресурси на 
територията

Специфична цел 4: Подобряване 

конкурентоспособността на малките и 

средни предприятия, чрез технологична 

модернизация и въвеждане на иновации



ПРИОРИТЕТ 1

Специфична цел 5: Подобряване 
конкурентоспособността и 
производствения капацитет на малките и 
средни предприятия, чрез технологична 
модернизация и въвеждане на иновации



ПРИОРИТЕТ 2

Развитие на 
динамична 

жизнена среда 
и подобряване
качеството на 

живот



ПРИОРИТЕТ 1

Специфична цел 1: Подобряване и 
развитие на социална, техническата и 
туристическата инфраструктура

Специфична цел 2: Подобряване условията за 

заетост и развитие на човешкия капитал, в т.ч. 

уязвимите групи чрез повишаване 

квалификацията и уменията на населението, 

мобилност на работната сила и подобряване 

условият на труд. 



ПРИОРИТЕТ 3

Развитие на 
териториална 
идентичност, 

маркетинг и марки на 
база на специфичния 

териториален 
потенциал и продукти 

от местен характер



ПРИОРИТЕТ 4

Съхраняване и 
опазване на 

околната среда, 
чрез подобряване 
и поддържане на 

видове и 
местообитания



Въпроси?

Коментари?

Мнения?



БЛАГОДАРИМ ЗА 

УЧАСТИЕТО!
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Настоящата презентация е изготвена в изпълнение на 

Договор за услуга с предмет:

“Извършване на експертна работа, свързана с консултиране за 

подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие”

финансиран по договор РД50-195/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Експерти:

Петя Димитрова Петър Петров

0887 39 47 87 0888 86 48 47
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