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общЕСТвЕН Форум 
бЕЛово - СЕпТЕмврИ - вЕЛИНград

цЕЛТа На общЕСТвЕН Форум бЕЛово - СЕпТЕмврИ 
- вЕЛИНград Е да СъздадЕ прЕдпоСТавКИ за аКТИвНо 
граждаНСКо учаСТИЕ На вСИчКИ хора в общЕСТвЕНИТЕ 
дЕЛа. ФорумъТ Е ИНСТрумЕНТ, КоЙТо прЕдЛага НовИ, 

ЕФЕКТИвНИ ФормИ На СъТрудНИчЕСТво И дИаЛог мЕж-
ду разЛИчНИТЕ групИ в общЕСТвоТо. ФорумъТ оСИгуря-
ва дЕЙСТвЕНа връзКа мЕжду мЕСТНаТа вЛаСТ, гражда-
НИТЕ И бИзНЕСа И СТИмуЛИра позИТИвНаТа ЕНЕргИя в 

общЕСТвоТо.

прИНцИпИ И правИЛа

Основната задача на Обществен форум Белово-Сеп-
тември-Велинград е да обедини широката  обществе-
ност, бизнеса, НПО и местната администрация, като ги 
включи в качествена обществена дискусия, посветена 
на разработване на Стратегия за местно развитие на 
Общините Белово, Септември и Велинград и учредяване 
на Местна инициативна група.

Членовете на форума представляват обществения и 
частния сектор и всички имат еднакви права. 

Членовете на форума се избират като индивиди. Те 
участват преди всичко като граждани и след това като 
представители на съответните институции. 

Членството във форума се удостоверява с регистрира-
нето в първата, втората и третата форум сесия.

Членовете на форума изразяват своето мнение и споде-
лят опита си открито.

Дискусиите на форума се провеждат в условията на от-
критост и взаимно уважение. Взаимните обвинения не 
са позволени. 

Членовете на форума са длъжни да споделят информаци-
ята, с която разполагат – цялата информация в подхо-
дящото време.

Членовете на форума винаги трябва да са готови да из-
слушват мнението на другите, да мотивират и защи-
тават своята гледна точка, да бъдат гъвкави и да се 
преориентират, в случай че получат нова информация.

Членовете на форума полагат усилия за постигане на 
консенсус по всички теми и се опитват да намерят ре-
шение на проблемите, като си сътрудничат и търсят 
взаимна полза. 

В случай на конфликт членовете на форума са задължени 
да работят за постигане на съгласие.

Сесиите на форума са публични. Протоколите от тях са 
на разположение на всеки, който проявява интерес.
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Основният дискусионен кръг се формира от работните 
маси; публиката (например гостите) може да бъде при-
канена да участва само в определени фази на дискусия-
та.

Заинтересованите страни (работните маси) са равно-
поставени и разполагат с еднакво време за защита на 
своя интерес на форума.

Всеки участник може да участва в не повече от една 
работна маса от началото до края на форум процеса, 
но може да взима отношение по всички дискутирани въ-
проси.

Дискусиите на Форума не надвишават 3 часа за една 
сесия. Не се допускат изказвания по-дълги от 5 мин., ос-
вен ако те не са предвидени в дневния ред. Изказванията 
са кратки, ясни, свързани с темата и се подчиняват на 
приетите правила.

Право на глас за избор на управителни органи имат учас-
тници във форум процеса, които са присъствали мини-
мум на три форум сесии.

В управителните органи на МИГ могат да бъдат пред-
лагани и избирани участници във форума, които са при-
съствали минимум на три форум сесии, с изключение 
на предложените от Общинските съвети, в рамките на 
49% от членовете на УС, съгласно изискванията. 
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ИНФормацИоНЕН бюЛЕТИН

Издание на Сдружение „Център за обучение и услуги”

Предпечатна подготовка и Печат
НИТОС

Настоящето издание се реализира в рамките на про-
ект „Придобиване на умения и постигане на общест-
вена активност за потенциални Местни инициативни 

групи (МИГ) на територията на Общините Белово, 
Септември и Велинград”

Сдружение „Център за обучение и услуги”

бул. “Ал.Стамболийски” №8 п.к. 140 
тел./факс: 034/ 44 23 89
e-meil: office@iga-bg.org

www.migbelovo.hit.bg
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SWOT analyze - final
Силни Страни ВъзможноСти

Добро географско положение и благоприятни природни дадености (кръсто-
пътно положение);
Наличие на минерални извори на цялата територия на МИГ и условия за СПА 
балнеотуризъм;
На територията преобладава планински район (около 70%) с много защи-
тени местности и райони  и възможности за: 

екопътеки;
развитие на спортни дейности;
офроуд и ски.

Благоприятен климат;
Благоприятни условия за отглеждане и развитие на: 

зърнени култури;
зеленчукопроизводство;
лозаро-винарство;
овощарство, запазени масиви;
животновъдство;
горско стопанство;
картофопроизводство;
хмелопроизводство;
пчеларство;
розопроизводство;
билкарство, гъбарство и диви плодове;

На територията на МИГ имаме наличен човешки ресурс; 
Опит при предоставяне на социални услуги;
Добро взаимодействие с НПО;
Наличие на водни басейни, речни води, както и на част от територията на 
МИГ (Белово и Септември) на подземна мрежа за напояване;
Исторически забележителности, паметници на културата, съхранени тра-
диции, фолклор, обичаи и стари занаяти;
Наличие на религиозна и етническа толерантност;
Наличен сграден фонд в областта на образованието и културата и спор-
та.




































Подобряване качеството на административното обслужване във всич-
ки населени места, включително услугите за местния бизнес;
Разширяване вида и обхвата на социалните услуги;
Възстановяване на напоителните системи;
Системи за борба с природни бедствия;
Възстановяване на инфраструктурата, пътища, мостове, свлачища, 
ВиК и др.;
Субсидиране на биоземеделието, пчеларството, създаване на трайни 
насаждения и др.;
За привличане на млади кадри;
Кандидатстване по проекти за развитие на бизнеса;
По-добра комуникация на местния бизнес в национален и международен 
план;
Възможности за развитие на екотуризъм, велотуризъм,  исторически, 
рафтинг, хазартен, СПА туризъм, винен, селски и аграрен туризъм, дел-
тапланеризъм и др.;
Създаване на чартърни летища;
Създаване на информационен туристически център за популяризация, ре-
клама, обмен на информация и организация на туристическите продукти 
и услуги;
Разработване на ски туризъм в местностите Сютка, Чаира и Белме-
кен;
Културен обмен: Организиране на състезания, фестивали, конкурси, из-
ложби на регионално, национално и международно ниво;  
Законодателство, свързано с читалищата;
Образованието е задължително в България, наличие на държавна поли-
тика;
Проектно финансиране;
Съществуват законови предпоставки за финансова подкрепа от стра-
на на бизнеса за образованието, спорта, младежки дейности, култура 
и т.н.;
Създаване на нови спортни клубове и младежки центрове, оборудване на 
спортни площадки и салони, както и компютърни зали;
Възможности за подобряване качеството на образователните услуги.
Повишаване квалификацията на съществуващите кадри в образование-
то, спорта и младежките дейности.


































СлаБи Страни заплахи
Лоша инфраструктура на цялата територия на МИГ;
Неравномерно разпределен, подготвен човешки ресурс, слабо мотивиран и 
квалифициран;
Застаряващо население;
Не е изградена достъпна среда за хората с увреждания;
Липсва съвременна селскостопанска техника, а наличната е  амортизи-
рана; 
Липсват преработвателни предприятия за селскостопанската продукция;
Липса на стокови борси;
Амортизирана и изоставена хидромелиоративна мрежа;
Лошо състояние на материално-техническа база (сгради, съоръжения, сис-
теми и т.н.);
Недостатъчно развит частен сектор;
Липса на сътрудничество между бизнеса на територията на МИГ;
Липса на центрове за развлечения,  атракции и спорт;
Недостатъчно финансиране от общински бюджет на дейности като из-
вънкласни дейности, спорт, култура, образование, туризъм, екология, ин-
фраструктура и др.;
Нерешени проблеми в областта на екологията: въздух, води, отпадъци;
Липса на средства за ремонт,  реставрация, опазване и съхранение на па-
метниците на културата;
Липса на пазар за продуктите от старите занаяти;
Лошо качество на образователните услуги.
























Липса на стимул за производство поради високата себестойност на 
продукцията и ниските й изкупни цени;
Нормативната база, регламентираща заплащане труда на администра-
цията;
Неусвояване на средствата от ЕФ поради неефективна координация с 
УО;
Ограничени средства за администрацията, съгласно ЗДБ;
Глобално затопляне, изразено в промяната на климата и природните 
бедствия;
Внос на селскостопански продукти;
Икономическа и финансова криза;
Миграция на млади хора и застаряващо население;
Очаквани продължителни влошения на ВиК и пътната инфраструктура;
Нелоялна конкуренция;
Корупция;
Невъзможност за съставяне на дългосрочен бизнес план;
Множеството административни и държавни структури и засилване на 
слабата координация между тях;
Заплаха от съседни туристически дестинации;
Липса на държавна политика, насочена към културата и фолклора;
Безстопанственост на някои паметници на културата;
Вероятност от закриване на читалища;
Липса на достатъчно културни изяви;
Демографски срив;
Липса на държавна политика за стимулиране на специалисти и препода-
ватели;
Нарастване на детската престъпност и агресия;
Увеличаване на употребата на алкохол, наркотици и тютюнопушене;
Проблеми, породени от неуредици за нормативната база;
Орязване на бюджета;
Отлив на педагогически кадри.
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ИНФормацИоННа СрЕща за жИТЕЛИТЕ На 
общИНа вЕЛИНград  

Община Велинград и Център за обучение и услуги прове-
доха информационна среща за запознаване с Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013”, подхода „ЛИДЕР”, 
ролята на Стратегията за местно развитие и Местната 
инициативна група.

Информационната среща се състоя на 1 септември от 
10.00 до 12.00 часа в залата на Общински детски комплекс, 
град Велинград.

ИНФормацИоНЕН дЕН за жИТЕЛИТЕ На СЕЛо СЕСТрИмо 

Кметство Сестримо, Община Белово и Център за обуче-
ние и услуги организираха информационен ден за запознаване 
с Програмата за развитие на селските райони 2007-2013”, 
подхода „ЛИДЕР”, ролята на Стратегията за местно разви-
тие и Местната инициативна група. Срещата се проведе в 
читалището на село Сестримо на 7 септември.

ИНФормацИоНЕН дЕН в С. вИНоградЕц, 
общИНа СЕпТЕмврИ

Кметство Виноградец и Център за обучение и услуги про-
ведоха Информационен ден за запознаване с Местната ини-
циативна група, Стратегията за местно развитие и Про-
грамата за развитие на селските райони 2007-2013, подхода 
„ЛИДЕР”.

Информационният ден се състоя на 14 септември от 18 
часа до 20 часа в Кметска зала на Кметство Виноградец.

обучЕНИЕ за мЕСТНИ ЛИдЕрИ - подхода “ЛИдЕр”, 
вЕЛИНград

Обучителен семинар за запознаване с Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013”, подхода „ЛИДЕР”, 
ролята на Стратегията за местно развитие и Местната 
инициативна група се проведе на на 10 и 11 септември в за-
латата на Информационен център за малък и среден бизнес 
- Велинград. 

КаКВо СЕ СлУЧи
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ИНФормацИоНЕН дЕН за жИТЕЛИТЕ На 
общИНа вЕЛИНград 

Иинформационен ден се проведе в  Община Велинград на 28 
септември. Форумът се състоя в залата на Агенцията за 
регионално развитие.

обучЕНИЕ за ИзграждаНЕ КапацИТЕТа На 
юрИдИчЕСКо ЛИцЕ С НЕСТопаНСКа цЕЛ

(юЛНц)  в общИНа СЕпТЕмврИ 

Обучението се проведе на 29 и 30 октомври в сградата 
на Общинска администрация - Септември и съдържаше 4 
основни модула: Стратегическо планиране на юридическото 
лице с нестопанска цел;  Проектен мениджмънт на ЮЛНЦ;  
Нормативна база и административно управление;  Финансов 
мениджмънт. 

провЕждаНЕ На ИНФормацИоНЕН дЕН в С. вЕТрЕН  

Информационен ден за запознаване с Програмата за разви-
тие на селските райони 2007-2013”, подхода „ЛИДЕР”, ролята 
на Стратегията за местно развитие и Местната инициа-
тивна група, се проведе на 28 октомври, в залата на Кмет-
ство - Ветрен, Община Септември.

обучЕНИЕ за поТЕНцИаЛНИ чЛЕНовЕ На мИг по 
подхода “ЛИдЕр” в бЕЛово

 

Обучението се проведе на 12-13 ноември под формата на 
модули, които третират темата за прилагане на подхода 
ЛИДЕР в България: пътят на МИГ - подготовка, разработва-
не на стратегии, създаване на МИГ, организационно устрой-
ство, прилагане на стратегиите, финансиране и прилагане 
на проекти, мониторинг и контрол, примери от прилагането 
на ЛИДЕР в България и ЕС.

КаКВо СЕ СлУЧи
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прЕдСТавямЕ парТНьорИТЕ по проЕКТа

ЕТ „Иванка Петрова”
Работи в областта на ресторантьорския бизнес. 

Механата в Голямо Белово.

Първата форум сесия, с която стартира процесът по раз-
работване на Стратегията за местно развитие на терито-
рията на Общините Белово, Септември и Велинград и изграж-
дането на Местната инициативна група се проведе в залата 
на Общински съвет – Белово на18 ноември. Това е първата, 
от общо 5-те сесии, които ще бъдат проведени в периода от 
ноември 2009 г. до март 2010 г. на ротационен принцип на 
територията на трите общини - Белово, Велинград и Септем-
ври. За участие в сесията бяха поканени всички жители от 
трите общини, които проявяват интерес към създаването 
на Местната инициативна група. По време на сесията учас-
тниците направиха анализ на територията и приеха основни-
те приоритети за нейното развитие.

първа Форум СЕСИя в общИНа бЕЛово 
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ФорУм лиДЕр
граждаНСКИ подход за СъздаваНЕ 
И рабоТа На мЕСТНИ ИНИцИаТИвНИ 

групИ (мИг)

авТорСКИ ЕКИп
Дочо Михайлов (ръководител на екипа) Цвета Петкова, Румен 

Попов, Антоанета Симова

2 част
Кои населени места ще бъдат обхванати от ЛИдЕр
Първият въпрос за инициаторите на МИГ е кои населени 

места да бъдат обхванати от ЛИДЕР. Това предстои да бъде 
определено от МЗГ със специална наредба, включваща крите-
риите за избор на МИГ. Засега се предвижда МИГ да могат да 
бъдат създавани на цялата територия на селските райони, 
като една МИГ обхваща население в границите на 10 000-100 
000 души. Това означава, че МИГ може да обхваща територия 
от една или няколко съседни общини. Като се има предвид 
националната дефиниция за селски райони, МИГ ще могат да 
бъдат създавани във всички общини, чийто най-голям град е 
с население под 30 000 души.

Според нашия опит този обхват като цяло удовлетворя-
ва нуждите на Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР). Особено благоприятна е възможността МИГ да се 
създават в няколко съседни общини. Това е най-полезно за 
малките общини с население под 10 000 души, които дори 
и да имат право да създават самостоятелни МИГ, нямат 
нито проектен капацитет, нито достатъчно потенциални 
ползватели на ЛИДЕР. За тях единственият шанс е да се 
обединят с други общини и така да при-добият достатъчно 
административен ресурс и потенциал за усвояване на сред-
ствата. Важно е, че част (20%) от бюджета на МИГ ще 
се разходва за административна издръжка. Обединението 
на общините ще позволи тези разходи да се оптимизират, 
като по този начин ще останат повече средства за преки 
разходи за финансиране на проекти. Обединението обаче не-
винаги е работещо решение. Активните хора в общините 
досега не са участвали в общи проекти, често си нямат 
доверие и трудно си сътрудничат. В нашия проект населе-
ните места бяха обединени в групи от три тройки и една 
двойка общини. Въпреки това една от малките общини така 
и не успя да се интегрира в „групата” и не подаде проект за 
финансиране от ШАРС.

Особено важно изискване е съседните общини да имат 
пресечни точки в своето стратегическо разбиране за раз-
витието на селските райони. Това не означава непременно, 
че обединяващите се общини трябва да имат сходен иконо-
мически профил. Подобно на взаимоотношенията в семей-
ството, доброто партньорство между общините може да 
бъде основано както на близост, така и на различия. Така 
например, при обединението на общините Хисар, Калояново и 
Съединение в нашия проект, една типично туристическа об-
щина (Хисар) се свърза в МИГ с две селскостопански общини 
(Калояново и Съединение). Израз на това партньорство бе 

проект, в който се осъществи съвместно изложение на ту-
ристическия и селскостопанския бизнес от трите общини. 
Ако партньорството се запази, МИГ “Хисар -Калояново - Съ-
единение” би била чудесен пример за цялостната философия 
на идеята за развитието на селските райони. Според тази 
философия, секторният подход отстъпва на териториал-
ното развитие, което се основава на развитието на раз-
нообразен и социално отговорен бизнес. Партньорството 
между тези три общини обаче е все още твърде крехко. 
Според нашия опит, по-вероятно е междуобщинското съ-
трудничество да се реализира на осно-вата на близост, от-
колкото на различия.

Друг дискусионен въпрос е дали селата от областните 
градове и селата покрай големи градове (като Свищов) ще 
могат да създават МИГ. Изключването им ще уязви инте-
ресите на селата от селскостопански и неразвити общини 
като Видин, Монтана, Разград и Силистра, както и селата 
с потенциал за селски туризъм покрай общини като Велико 
Търново, Габрово, Смолян, Кърджали и други. МЗГ обсъжда с 
Комисията възможността подобни села (от общини с цен-
трове с население над 30 000 души) да могат да се обединя-
ват в МИГ, водени от съседни, типично селски общини. Това 
би позволило с. Бабук например, в което ежегодно се обра-
ботват около 2500 ха селскостопански площи, да се обедини 
в една МИГ със съседната малка община Алфатар.

3 част
Как се учредяват форумите за създаване на мИг
Кой да инициира форуми за създаването МИГ? Това може да 

бъде общинската администрация или организация, предста-
вляваща заинтересованите страни за прилагане на ЛИДЕР в 
местната общност. В нашия случай инициаторът за създа-
ването на МИГ беше АСА.

Веднъж определили целевия обхват на своите действия, 
инициаторите започват да привличат участници за създа-
ването на МИГ. Нашият подход беше да се предизвика диску-
сия (форум) за разработването на стратегия на МИГ, с иде-
ята участниците в този форум по-късно да се регистрират 
в „институцията” МИГ.

Кого да привлечем за участие в дискусиите (оттук на-
татък ще наричаме тези дискусии форум)? Ние се води-
хме от разбирането, че участниците във форума следва да 
представляват заинтересованите страни по трите оси на 
ПРСР, а именно:

Конкурентоспособност - фермери, собственици на гори 
и на преработвателни предприятия.
Опазване на природните ресурси и защита на околната 
среда - представители на екологични организации.
Разнообразяване на икономическата активност и пови-
шаване на качеството на живот - представители на 
нефермерския бизнес (например фирми от туризма и 
услугите), представители на читалища и училищни на-
стоятелства, неправител-ствени организации.
Представители на Общината (Общинската администра-
ция и Общинския съвет).

Как да инициираме форума? Успехът на МИГ зависи най-
вече от това дали ще можем да убедим скептичните ни 
съграждани, че това не е поредната фалшива инициатива, 
зад която стои интересът на някоя местна клика. Ето защо 
е добре човекът, който трябва да започне инициирането на 
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МИГ, да е сравнително консенсусна личност (най-добре - вън-
шен за общността човек). Наричаме този човек модератор. 
В нашия проект той беше назначен от АСА; в друга ситуация 
той би могъл да бъде назначен от организацията, която ини-
циира създаването на МИГ. От него се очаква да мобилизира 
процеса на форума и по-късно да води дискусиите по разра-
ботването на местната стратегия и регистрирането на 
МИГ като легитимна организация. Той е нещо като ръково-
дител на целия местен „проект” по създаването на МИГ.

В една малка община има няколко души, с които модерато-
рът трябва да започне своите срещи. Това са кметът, пред-
седателят на Общинския съвет, представителят на мест-
ната политическа опозиция, представителите на местния 
селскостопански и неселскостопански бизнес, директорът 
на по-голямото училище, секретарят на читалището, мест-
ният журналист (от местната кабелна телевизия или в по-
малките общини - радиоточка), местният интелектуалец 
(във всяка община, в която сме работили, живее поне един 
поет или художник, който обикновено играе ролята на вечния 
местен дисидент). В тези първи срещи модераторът раз-
яснява задачите на инициативата, обяснява какво е ЛИДЕР, 
какво е фОРУМ и търси информация за местни хора, които 
могат да му помогнат за инициирането на форума. Така той 
събира група от 5-7 души, която представлява различните 
заинтересовани страни при учредяването на форума. Ние 
наричаме тази група от местни помощници и съмишленици 
на модератора оперативна група (ОГ). Един от тях той оп-
ределя като свой помощник (помощник-модератор). Нашият 
опит показва, че ролята на помощник-модератора е особено 
важна, особено ако модераторът е външно за общността 
лице. С авторитета на помощник-модератора местните 
хора идентифицират цялата инициатива по създаването 
на форума и изграждането на МИГ. Някои помощник-моде-
ратори израснаха много в кариерите си след приключване на 
проектите, включително до народен представител или зам. 
- кмет.

Ако оперативната група и особено модераторът и по-
мощник-модераторът за първи път чуват за „развитие на 
селските райони”, те може да преминат през кратко обуче-
ние, което да ги запознае с принципите на Общата селско-
стопанска политика на   ЕС,   с   българските   програмни   
документи (НСПРСР и ПРСР) и разбира се, с ЛИДЕР. В този 
смисъл е добре в състава на ОГ да бъде включен и местни-
ят директор на общинската служба „Земеделие и гори” и/или 
специалистът или служителят, който отговаря за проект-
ните дейности в общината. Един от общинските служители 
се заема да отговаря за връзката на ОГ с общинската адми-
нистрация, докато трае проектът по създаването на МИГ. 
В състава на ОГ влиза и представител на местна медия 
(често единственият местен журналист), който впослед-
ствие ще отговаря за публичността на целия процес.

След като е изградил своя екип (ОГ), модераторът започва 
същинската работа по организиране на форума. Той призо-
вава членовете на оперативната група да привлекат други 
колеги, представляващи конкретната заинтересована стра-
на по ЛИДЕР, на обща информационна среща. Така например 
фермерът - член на оперативната група, кани други ферме-
ри, читалището привлича културните дейци на общността, 
представителят на туризма - хотелиерите, общинските 
служители - заинтересовани свои колеги, и т.н. Тази дейност 
е съпътствана от информационна кампания, включваща ин-

формация в местните медии (ако има още някоя освен ра-
диоточката) и разпространяване на афиши. Особено важно 
е в кампанията да участва и кметът. Така хората ще са 
уверени, че става дума за сериозна инициатива, зад която 
стои общината. Все пак най-важни са личните срещи на мо-
дератора и ОГ с бъдещите участници. Необходимо е да се 
посетят местата, където може да бъдат намерени заин-
тересованите лица.

Информационните срещи обикновено се провеждат в зала-
та за заседания на Общинския съвет или в друго подходящо 
помещение (например в читалище или в училище). По наши 
наблюдения на тази първа среща идват около 100-150 души. 
Любопитно е, че посещаемостта не зависи много от голе-
мината на общините. Целите на тази среща са:

Да се информират гражданите за задачите на „проекта”, 
а именно разработване на стратегия за местно разви-
тие и учредяване на МИГ.
Да се даде въвеждаща информация за ПРСР и ЛИДЕР.
Да се мобилизират присъстващите да привлекат още 
хора.
Да се набележат ключовите страни, заинтересовани в 
ЛИДЕР, които впоследствие ще се обособят като „ра-
ботни маси” на форума.
Да се приемат общи правила и принципи на работа на 
форума.
Да се насрочи първата от срещите (сесиите) за разра-
ботване на стратегията на МИГ.

Особено важен момент от информационната (или т.нар.) 
„нулева” сесия е формирането на „работните маси”. Да при-
помним, че те са всъщност основните групи от заинтере-
совани страни по ЛИДЕР. Структурата на форума в голяма 
степен предопределя хода на дискусиите. В определянето на 
работните маси можем да използваме следния процес:

Дискусия по въпроса „Кои са социалните и професионални 
групи в нашата общност, които са заинтересовани от 
прилагането на ЛИДЕР”.
рупиране на видовете заинтересовани страни в до 8-9 
групи (работни маси).
Самоидентификация (например чрез картончета) на 
участниците в изведените групи (работни маси).

Ролята на модератора тук е не само да направлява диску-
сията, но и да я насочва към трите оси на ПРСР, които из-
ведените заинтересовани страни (работни маси) трябва да 
„покрият”. Ако работим с няколко общини, е необходимо да 
внимаваме работните маси да „събират” общините, вмес-
то да ги разделят. Така например, по-добре е зеленчукопроиз-
водителите от различните общини да седнат на една маса, 
а не да се разделят по „общински” маси със своите съграж-
дани.

След тази информационна среща (нулева сесия) работата 
по привличане на участници продължава. Вече убедените 
участници от своя страна привличат свои колеги (по модела 
на „снежната топка”). Ако се окаже, че някоя от заинтере-
сованите страни е слабо представена или е твърде голяма, 
за да бъде обхваната, ОГ и модераторът организират фокус 
срещи - например отделни фокус групи по отраслите расте-
ниевъдство и животновъдство.

(Следва)
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