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Заседание на Тематична работна група 

ТРГ 1 „Малки стопанства и къси вериги на доставка“Акценти от събитие

ЦЕЛ на събитието

 мобилизиране на заинтересованите страни в

политиката за развитие на селските райони в

тематичната работата на НСМ;

 установяване на трайни връзки между членовете на

ТРГ и НСМ;

 предоставяне на своевременна обратна връзка към

УО в процеса на подготовката за прилагане на нови

подмерки от ПРСР 2014-2020 (16.4 и 4.2.2);

 осигуряване на приемственост с дейностите на ЗУ

на НСМ към ПРСР 2007-2013 г. с тема на ТРГ

близка до съществувалите към предходното ЗУ;

 популяризиране дейността и ролята на НСМ и ЗУ (в

настоящия и бъдещия програмен период);

 осигуряване на възможност за участие и ангажиране

на по-широк кръг от заинтересовани чрез подхода

„отдолу-нагоре”.

ИНФОРМАЦИЯ за събитието

дата 17 юни 2019 г.

място хотел «Сити», гр. Стара Загора

организатор Звено за управление на НСМ 2014-2020 (ЗУ)

участници Национална Био Асоциация, ФБЗ „Биоселена“, фондация Local Food, Хранкооп- София, Хранкооп-

Добрич, фермерски пазар Варна, БАКЕП, СНЦ „Амалтея 5“, експерт от УО на ПРСР 2014-2020 и

ЗУ на НСМ.

резултати  сформирана и структурирана е ТРГ 1 и са създадени връзки между участниците;

 популяризирани са дейността на ЗУ, ролята на ЗУ и на НСМ, структурата и взаимовръзките

между администрацията и заинтересованите страни, ползите от членство в НСМ;

 набрани са различни идеи и предложения за сътрудничество в рамките на Мрежата;

 предоставени са условия за улесняване на тематичния и аналитичен обмен;

 в резултат на експертната дискусия в рамките на проведеното заседание и последвалите

неприсъствени обсъждания между участниците, са формулирани предложения на ТРГ 1 към УО

на ПРСР 2014-2020, които ЗУ на НСМ предостави своевременно преди предстоящия КН на

Програмата;

 идентифицирана и ангажирана в НСМ е заинтересована страна по ПРСР 2014-2020, която не е

била достигната до момента (организаторите на фермерски пазари и хранителни кооперативи);

 високо ниво на оценка за работата на ЗУ от страна на участниците и готовност за включване в

дейността на НСМ.
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ИЗБОР на тема и ЕКСПЕРТЕН състав на ТРГ 1

След като УО на ПРСР одобри темата за сформирането на ТРГ 1, ЗУ на НСМ

публикува покана за номиниране на състав на ТРГ 1. Заинтересованите страни,

заявили интерес, участваха в първото заседание на ТРГ 1, в рамките на което

самите участници направиха подбора на експертния състав и единодушно

избраха председател на ТРГ1. Съставът на ТРГ 1 е както следва:

Т. Георгиева – ЗУ на НСМ, председател;

1. В. Ралчева – Българска Асоциация Биопродукти;

2. П. Симеонов- организация на производители „Бългериан органик фуудс“;

3. З. Тенев – Национална Био Асоциация;

4. С. Илиев- Национален браншови пчеларски съюз;

5. Т. Христов - ФБЗ „Биоселена“;

6. Г. Кабаиванова- фондация Local Food;

7. Н. Генов - Хранкооп, София;

8. Д-р Н. Христович - БАКЕП;

9. И. Тодорова- НССЗ;

10. Хр. Петрова-фермерски пазар Варна;

11. П. Рашева – Хранкооп, Добрич;

12. Д. Делчева – СНЦ „Амалтея 5“.

Основна задача пред участниците бе

обсъждането на проекти на критерии за

подбор по подмярка 16.4 „Подкрепа за

хоризонтално и вертикално

сътрудничество между участниците във

веригата за доставки“ и подмярка 4.2.2

„Инвестиции в преработка/маркетинг на

селскостопански продукти по Тематичната

подпрограма“ на ПРСР 2014-2020, въз

основа на което да бъдат формулирани от

ТРГ 1 предложения към УО на ПРСР

2014-2020 преди предстоящия 12-ти КН на

Програмата.

РЕЗУЛТАТ

В резултат на експертната дискусия в рамките на проведеното заседание и последвалите

неприсъствени обсъждания между участниците, бяха формулирани предложения към

УО на ПРСР 2014-2020, които ЗУ на НСМ предостави своевременно. Предложенията на

ТРГ 1 можете да видите в в сайта на НСМ.

Осигуряване на ПРИЕМСТВЕНОСТ

Темата за семейните стопанства, темата за късите вериги на доставка, както и тази за

проблемите и перспективите за развитие на стопанствата от уязвимите сектори, са

теми-обект на дискусии и анализ още на тематичните работни групи, сформирани от ЗУ

на НСМ, действало към ПРСР 2007-2013. Така чрез дейността на ТРГ 1 настоящото ЗУ

на НСМ осигурява приемственост с дейностите на ЗУ на НСМ от предходния

програмен период на ПРСР 2007- 2013.

Заседание на Тематична работна група 

ТРГ 1 „Малки стопанства и къси вериги на доставка“


