
 
6. Времева таблица на проекта 

 6.1. График на дейностите 
МЕСЕЦИ ДЕЙНОСТ 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Дейност 1 
 

                    

Задача 1: Събиране и 
анализ на данни за СМР 

                    

Задача 2: представително 
проучване на населението 

                    

Задача 3: Анализ на 
заинтересованите страни 

                    

Задача 4: Изграждане на 
база данни  

                    

Дейност 2 
 

                    

Задача 1: Формиране и 
мобилизиране на екипа 

                    

Задача 2: Обучение на 
екипа 

                    

Задача 3: Осигуряване на 
ново офис оборудване 

                    

Задача 4: Разработване или 
набавяне на софтуер за 
обща база данни, 
управление и мониторинг 
на МИГ 

                    

Задача 5: Изготвяне на 
комуникационен план 

                    

Задача 6: Изготвяне на                     



МЕСЕЦИ ДЕЙНОСТ 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

СМР 
Дейност 3 
 

                    

Задача 1: Идентифициране 
на местни лидери 

                    

Задача 2: Обучения на 
местни лидери 

                    

Задача 3: Обучение на 
бъдещия персонал на МИГ 

                    

Дейност 4 
 

                    

Задача 1: Учебно 
посещение 

                    

Задача 2: Посещение на 
МИГ от ЕС 

                    

Дейност 5 
 

                    

- Задача 1: Сформиране и 
заседания на раб. групи  

                    

- Задача 2: Организиране и 
провеждане на 
информационни събития 

                    

Дейност 6 
 

                    

- Задача 1: организиране и 
провеждане на семинари за 
информиране 

                    

- Задача 2: организиране и 
провеждане на срещи за 

                    



МЕСЕЦИ ДЕЙНОСТ 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

популяризиране на 
предложената стратегия 
Дейност 7 
 

                    

- Задача 1: Разработване и 
издаване инф. материали, 
необходими за подготовка 
на проекта за Стратегия 

                    

- Задача 2: Разработване и 
издаване инф. материали, 
за публичността на 
подадената Стратегия и на 
МИГ 

                    

Дейност 8 
 

                    

- Задача 1: Сформиране на 
екип за осъществяване на 
задачите по Дейност 8 

                    

- Задача 2: Регистрация на 
МИГ 

                    

- Задача 3: Подготовка на 
формуляра и документите 
за кандидатстване 

                    

 
 





Проект за сформиране на местна инициативна група (МИГ) на територията на 
общините Малко Търново, Царево и Приморско по Ос 4 – ЛИДЕР от Програмата 

за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 
 
 
 
На 08.07.2009 г. (сряда) от 17.00 часа в сградата на Бизнес център – Малко Търново на 
ул. „Цар Калоян” 9А в гр. М. Търново ще се проведе информационна среща за 
представяне на стартиралия на 05.06.2009 г. проект: „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на 
територията на общините Малко Търново, Царево и Приморско” по Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони.  
 
 
Инициативата за разработването на проекта е на общините Малко Търново, Царево и 
Приморско, като за целта през 2008 година беше създадено публично-частно 
партньорство между Община Царево, „Малката стопанка” ЕООД – гр. Приморско и 
Сдружение с нестопанска цел „Бизнес център - Малко Търново”, който е и водеща 
организация в проекта. Изпълнението на проекта ще продължи 17 месеца и ще обхване 
цялата територия на трите партньрски общини. 
 
 
Основните акценти при реализирането на проекта са разработване на интегрирана 
стратегия за местно развитие и създаване на Местна инициативна група на територията 
на трите общини, което ще бъде свързано с провеждане на широка информационна 
кампания сред местното население, обучения, семинари, работни посещения, 
проучвания, събиране и анализ на данни, идентифициране и обучение на местните 
лидери. 
 
В рамките на проекта се очертават три етапа на работа: 
 
1. Подготвителен – за информиране и повишаване активността на местните хора; 
 
2. Регистрация на Местна инициативна група и одобрение от Министерство на 
земеделието и храните за финансиране на дейността; 
 
3. Поддържащ – запазване на създаненото оживление и капацитет на територията. 
 
 
 
Създаването на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР в района на общините 
Малко Търново, Царево и Приморско ще предостави нови възможности пред местните 
хора за получаване на финансови помощи при реализиране на идеите им за развитие на 
региона и ще повиши тяхното благосъстояние и качество на живот. 
 
 
 
Канят се всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти да присъстват на 
срещата! 


