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РАБОТНА СРЕЩА 

за набиране на идеи за идентифициране, събиране и 

разпространение на различни практики по ПРСР 2014-2020Акценти от събитие

ЦЕЛ на събитието

 да се мобилизират заинтересованите страни в

политиката за развитие на селските райони в

предоставянето на идеи за бъдещата работа на НСМ и

ЗУ при идентифицирането, набирането и

разпространението на различни практики по ПРСР

2014-2020;

 да се създадат условия за взаимен обмен на опит,

знания и информация между членовете на НСМ и

потенциални такива с цел набиране на идеи за

подобряване на публичния имидж на ПРСР 2014-2020;

 да се установи какви партньорства, комуникационни

връзки и нови механизми ще бъдат необходими за

бъдещето изпълнение на дейностите по

идентифициране, набиране и разпространение на

различни практики по ПРСР 2014-2020, като се

надгражда съществуващия опит на НСМ;

 получаване на обратна връзка по темата от широк кръг

заинтересовани страни.

ИНФОРМАЦИЯ за събитието

дата 19 април 2019 г.

място хотел Централ, гр. София

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

участници представители на ДФ „Земеделие“, МЗХГ, ОД „Земеделие“ - София, Национална

асоциация на МИГ, ОИЦ- София, НССЗ, БАКЕП, сдружение „Институт за

агростратегии и иновации“, АМС, членове на НСМ и експерти от ЗУ

резултати  популяризирани са: дейността на ЗУ, ролята на ЗУ и на НСМ (в настоящата и в

бъдещата ОСП), структурата и взаимовръзките между администрацията и

заинтересованите страни, ползите от членство в НСМ;

 набрани са различни идеи и предложения към бъдещата работа по проекта;

 постигнато широко представителство на заинтересованите от НСМ страни;

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

участие в дейността на НСМ.
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 като лоши практики, по време на дискусията бяха отбелязани: промяна на нормативните условията по време на прием; неспазване на сроковете за одобрение, заложени в

ЗУСЕСИФ; липсата на предвидимост; лоша комуникация между ДФЗ и МЗХГ; отваряне на приеми, които не са съобразени с административния капацитет на ДФЗ;

проблеми на ниво програмиране и нормативна уредба, планиране и бюджетиране;

 да се организират от УО и ДФЗ обучения на бенефициентите за времето на мониторинг, каквато е практиката по останалите програми;

 на сайта на НСМ, в секция „Новини“ да има кратко резюме за проблема, предложени решения и предстоящи действия; необходимо е съответната заинтересована страна

(ДФЗ или МЗХГ) да се ангажира с публикуването на взетото решение и на своя сайт;

 ако ЗУ вземе решение да приема сигнали за лоши практики, то е необходимо те да бъдат препращани до УО или ДФЗ, а относно злоупотреби- не е изобщо и не трябва да

бъде тема, с която ЗУ да се ангажира.

Част от постъпилите основни идеи, мнения и предложения:

 при събирането на добри практики, ако предоставянето на допълнителна информация е

на доброволен принцип, ще има затруднения;

 събираната и предоставяна информация по проектите следва да бъде съобразена и с

Регламента на ЕС «GDPR»;

 когато НСМ, като част от УО, публикува някаква информация, която е предоставено

доброволно от бенефициент, следва тя да бъде проверена и правилна;

 набирането на информация за добри практики да бъде по места, чрез МИГ и

консултантите по проектите да се включат в инициативата;

 ЗУ да си взаимодейства с ПР-а на ДФ «Земеделие» в рамките на инициативата „Дни на

отворените врати“;

 ЗУ задължително следва да проверява информацията, която използва от други

източници, а когато се провери дадена информация, то тя вече е собственост на ЗУ и не

е необходимо да се посочва източника;
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Какво е «лоша практика» по ПРСР?
В опита за дефиниране на това какво е лоша практика, участниците в срещата дискутираха постъпилите различни предложения

и се обединиха около следното :

Дефиниция за «лоша практика»
„лоша практика“ – действие или бездействие на всички заинтересовани страни, което води до непостигане на заложените

цели на ПРСР или нещо законно, разрешено е, прилага се и няма санкции, но не води до добри/положителни резултати за

Програмата.
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ЗУ възприе дадената от участниците

дефиниция и използва това предложение

за надграждане на секция „въпроси-

отговори“ в интернет сайта на НСМ.


