
 

 

 

 

     

  ПРОЕКТ! 

     

РАБОТНА СРЕЩА 

  

за набиране на идеи за бъдещия програмен период 

 

„Подкрепа на ОСП след 2020 г. за развитие на селските райони“ 

 

 
31 юли 2019 г. 

зала Сердика, хотел Централ, гр. София 

 

 

Основни цели на работната среща: 

 

 да се мобилизират и ангажират заинтересованите от политиката за развитието на 

селските райони страни при подготовката за новия програмен период;  

 да се създадат условия за набиране на идеи за бъдещия програмен период, касаещи 

политиката за развитието на селските райони;  

 да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация, както и за 

поставяне на въпроси, търсене на решения на общи проблеми и пр. по поставената тема;   

 да се постигне широка представителност на заинтересовани страни при набиране на идеи 

за бъдещия програмен период, касаещи политиката за развитието на селските райони; 

 да се осигури подкрепа на УО за следващия програмен период; 

 да се популяризира дейността на НСМ, ролята на ЗУ на НСМ, привличане на нови 

членове;  

 да се наберат идеи относно бъдещи възможности за сътрудничество в рамките на НСМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАМА 
31 юли 2019 г. 

10:30 –10:50 Регистрация, административни въпроси & кафе 

10:50 –11:00 Откриване 

Представяне на целите, програмата и участниците в срещата 

11:00 –11:45 1. Сравнение на пакета за реформи с действащите регламенти относно 

видовете интервенции за развитие на селските райони 

 стратегически план за ОСП 

 околна среда и климат 

 райони с природни или друга специфична ограничения 

 инвестиции 

 установяване на млади фермери 

 инструменти за управление на риска 

 сътрудничество и ЛИДЕР 

 обмен на знания и информация 

 финансови разпоредби 

 прехвърляне на средства между Стълб I и Стълб II на ОСП 

Презентира ключов експерт на ЗУ на НСМ 

11:45 –12:00 Дискусия, идентифициране на силни и слаби страни и обобщаване на 

резултатите от дискусията    

12:00 - 12:30 2. Политиката за развитие на селските райони в България 

 основни изводи от последващата оценка (ex-post) на ПРСР 2007-2013 

 напредък в изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.12.2018 г. 

Презентира ключов експерт на ЗУ на НСМ 

12:30 - 13:30 Обяд  

 

 

 

13:30 - 15:30 

3. Представяне на идеи и предложения от участниците  

Дискусия, мнения и предложения по поставени въпроси: 

 Кои уроци научихме и кои не? 

 Какво показа прилагането на голям набор от мерки на ПРСР 2007-2013 и ПРСР 

2014-2020? 

 Какви идеи могат да бъдат идентифицирани с цел постигне на фокус на 

програмата след 2020 г. и повишаване на ефекта от интервенциите? 

 Кои са основните бъдещи предизвикателства за поготовката след 2020? 

 Какъв е националният капацитет за планиране и изпълнение на стратегическия 

план по ОСП 2021-2027 и как да бъде надграден? 

 Кои ще са заинтересовани страни в разработването и прилагането на 

стратегическия план по ОСП 2021-2027 и как да бъдат идентифицирани?  

 Как да се повиши ангажираността на всички заинтересовани страни в 

разработването и прилагането на стратегическия план по ОСП 2021-2027? 

 Какво според Вас трябва да бъде включено като тема за дискусия в следващата 

среща за набиране на идеи за ОСП след 2020? 

 Какви теми на ТРГ към НСМ бихте предложи във връзка с ОСП след 2020? 

Всички участници ще бъдат поканени и насърчени да дадат мнения, предложения, 

както и да споделят специфичен експертен и личен опит 

15:30 –16:00 Кафе пауза 

16:00 –16:30 Обобщаване на резултатите от дискусията и извеждане на конкретни идеи и 

предложения 


