
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фокус 

Февруари – Прилагат метода PACA в 

три варненски района  
В края на февруари се състоя среща на екипа по проекта в 

столицата на Молдова – Кишинев. Участниците в нея 

обсъдиха бъдещите действия, които ще се предприемат в 

предстоящото провеждане на PACA 

 Екипът на Сдружение „Бизнес Агенция” вече подбра 

трите района, където ще проведе метода PACA. Те са гр. 

Долни Чифлик, гр. Добрич и район Аспарухово във 

Варна, всички те са с население над 3 000 души. За да се 

започне един PACA- проект, трябва да се организира 

стартираща работилница с местните участници. 

Работилницата има две основни цели: да разпространи 

новината за проекта сред местните участници (действащи 

лица), както и да ги мотивира да участват; и да събере 

информация от участниците - да допълни предварително 

събраните данните, да се добие представа как местните 

участници възприемат тяхното икономическо положение. 

Вече сме избрали и местния PACA-домакин, РАCА-

консултанти и членовете на PACA-колектива. Полевата 

работа на PACA има четири цели: да се разбере 

структурата и представянето на местната икономика, да 

се идентифицират възможни дейности за засилване на 

представянето на местната икономика, да се 

идентифицират юридически и физически лица, които 

могат да поемат отговорност за изпълнението на тези 

дейности, да започне стимулиране на работата в мрежа 

между местните участници, главно чрез провеждане на 

мини-работилници. 

Целта на мини-работилницата е да се събере информация 

за специфични сегменти (сектори, клъстери, групи 

участници) на местната икономика. Тя е по-ефективна от 

провеждане на интервюта. В същото време с този формат 

може да се пропусне някаква информация, която бихме 

събрали с едно интервю. Ето защо, е добре да се 

провеждат както интервюта, така и мини-работилници. 

Мини-работилниците са особено полезни в случаите, 

когато има сектори на местната икономика с голям брой 

участници. 

 

Веднага след 

представянет

о РАСА 

екипът 

трябва да 

свика среща 

или поредица 

от срещи с 

представител

и на 

организацият

а, която отговаря за проекта РАСА и други местни 

заинтересовани страни, желаещи да се включат в 

непрактични дейности  

Целта на срещата е да се обсъдят предложенията по по-

подробен начин, т.е. да се обяснят предпоставките за 

всяко едно предложение, както и да се обсъдят 

възможните начини за неговото прилагане. Желателно е, 

всяко предложение да бъде прието от ясно определени 

заинтересовани лица, които след това стават 

"шампионите" на практическите дейности въз основа на 

предложението. Срещата ще бъде последвана от 

работилница „напред във времето“ за всяко предложение 

и група от заинтересовани страни. Целта на този семинар 

е да се определят подробностите за изпълнението на 

дадено предложение. 
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