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Дискусия с бранша на тема

„ОСП 2021-2027 г.“Акценти от събитие

ЦЕЛ на събитието
 Осигуряване от страна на Звеното за управление на НСМ на логистична подкрепа, подготовка и организация на среща за провеждане на дебата за ОСП след

2020 г. по идентифицирана и зададена от МЗХГ конкретна тема, програма и покани към участниците.

ИНФОРМАЦИЯ за събитието

дата 25 юли 2019 г.

място хотел „Рамада“, гр. София

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

участници над 100 представители на фермерски организации, организации на преработватели и производители на храни, представители на МИГ и

общини, представители на научната и академичната общност, синдикати от земеделието и НПО от областта на околната среда и

биоразнообразието, съветнически служби и консултантски организации, МЗХГ, ДФЗ, народни представители, медии и ЗУ на НСМ.

резултати  оказана подкрепа към МЗХГ и реализирана среща по зададената тема;

 в рамките на събитието е популяризирана информация за НСМ чрез разпространени рекламно-информационни материали, както и в рамките

на осъществените срещи с различни заинтересовани по темата страни;

 ЗУ допринесе за постигане на широко представителство на заинтересовани страни в дискусията;

 МЗХГ презентира за първи път официално в такъв широк формат:

- основни моменти от разработения проект на SWOT анализ за състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;

- официалната българска позиция в преговорния процес за ОСП 2021-2027;

- новата система на сателитен мониторинг след 2020;

- експертния екип на новосформираната в МЗХГ Координационна група по ОСП 2021-2027 и Комуникационна стратегия за изготвяне на

стратегически план по ОСП.
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По покана на министър Танева в

срещата участие взе и Йоаким

Руквид- президент на КОПА,

президент на германската

асоциация на фермерите и

президент на асоциацията на

фермерите на Баден Вюртемберг,

който сподели позицията на

КОПА и тази на немските

фермери за ОСП 2021-2027.

Марина Бракалова и Георги Ралчев от

Постоянното представителство на

МЗХГ в Брюксел представиха

актуалното състояние, напредъка и

очакванията в преговорите за новата

ОСП, както и готовността на страните

от ЕС в подготовката на SWOT анализ

и разработването на стратегическите

планове.

Георги Праматаров презентира

бъдещата цялостна система за проверка

на площите, които се заявяват за

подпомагане, наречена от ЕК

„Мониторинг на земеделските площи”.

Антон Аспарухов запозна участниците

с основните новости в развитието на

селските райони и бъдещите

интервенции по Стълб 2 на ОСП.

Доц. Божидар Иванов от ИАИ към

ССА, презентира основните моменти

от разработения проект на SWOT

анализ за състоянието на селското

стопанство и хранително-вкусовата

промишленост, който е възложен от

МЗХГ във връзка с подготовката на

националния стратегически план по

ОСП 2021-2027.

Дискусия с бранша на тема

„ОСП 2021-2027 г.“

Мария Христова, координатор по

ОСП в МЗХГ, конкретизира начините

за работа с бранша за обсъждане на

важните теми при подготовката на

стратегическия план по ОСП 2021-

2027, представяйки

Комуникационната стратегия на

МЗХГ. Тя поясни състава на

предстоящата за сформиране

Тематична работна група по реда на

ПМС 142/07.06.2019.

Срещата бе открита от министър Десислава

Танева и ръководена от заместник-министър

Вергиния Кръстева.


