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ПРОТОКОЛ* 

от проведена на 8 февруари 2019 г. 

ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА 

за набиране на идеи относно ролята на Национална селска 

мрежа и работата на Звеното за управление 

 

Еднодневната работна среща се състоя на 8 февруари 2019 г., в зала „Ария“ на 

хотел Интернационал, к. к-с  Златни пясъци.  

В работната среща участие взеха представители на Икономическия Университет 

Варна – катедра „Аграрна икономика“; Земеделски стопани; Областен информационен 

център – Варна (ОИЦ - Варна); Областни дирекции на ДФ „Земеделие“ – Варна, Шумен 

и Силистра; МИГ – Попово; НССЗ; консултантски фирми и представител на УО на 

ПРСР 2014-2020 от МЗХГ.  

Ключов експерт от ЗУ на НСМ откри работната среща и запозна присъстващите 

с целите, програмата на срещата и организационни аспекти на срещата.   

Като основни цели на работната среща бяха отбелязани мобилизирането на 

заинтересованите страни,  предоставянето на идеи за бъдещата работа на Националната 

селска мрежа и Звеното за управление, създаване на условия за взаимен обмен на опит 

между членовете на НСМ, набиране на идеи, установяване на партньорства и 

комуникационни връзки за надграждане на съществуващия опит на НСМ, както и 

предоставянето на обратна връзка към УО на ПРСР 2014-2020г. 

Присъстващите бяха запознати с правната рамка за създаването на НСМ и ЗУ, 

със структурата на ЗУ и НСМ, както и техните взаимовръзки с Управляващия орган на 

ПРСР 2014-2020 и др. заинтересовани от политиката страни. ЗУ на НСМ е съставено 

от експерти на национално ниво и 28 регионални координатори, разположени във всяка 

една от 28 области, с което се покрива територията на страната и се осигурява връзка 

между отделни  участници в сферата на развитието на селските райони.  

Всички участници в работната среща бяха запознати с условията и начина за 

членство в НСМ, както и с възможностите и ползите, които получават членовете на 

Мрежата. Бе посочено, че членове на Мрежата могат да бъдат всички физически и 

юридически лица, институции, административни структура, граждански организации, 

общини, МИГ и др. лица, които са заинтересовани от участие в развитието на селските  
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райони. Беше подчертано, че участието в НСМ е отворено, на доброволен 

принцип, заявява се писмено и не се заплаща членски внос, както и няма селективни 

критерии към участниците- т.е. всеки е добре дошъл да членува в НСМ. ЗУ води 

актуален регистър на членовете на НСМ, който ще бъде публикува на сайта, заедно с 

мейл за обратна връзка към УО: rdd@mzg.government.bg. Експертът поясни, че ЗУ има 

ангажимент да осигури широко представителство и включване на различни 

заинтересовани страни като членове на НСМ. Образецът на заявка за членство в НСМ 

съдържа и анкетна част, чиято цел е да се установи и да ориентира ЗУ за: конкретният 

проявен интерес по тематичните приоритети от ПРСР 2014-2020; готовността за 

участие в ТРГ, анализи, проучвания и предложения за теми за такива; предпочитани 

подходящия канали за достигане на информация от НСМ; предложения за организации 

и институции, които трябва да участват в Мрежата; необходимостта и желанието за 

получаване по електронна поща на различни публикации на НСМ и пр. 

Бяха подробно изложени възможностите и ползите за членовете на НСМ, в т. ч. 

използването на експертен опит и познания на други членове на мрежата, на други 

страни – членки на ЕС и ЕСМ; получаване на навременна информация за дейности и 

инициативи; възможност за обучения; създаване на партньорства; обмен на опит и 

добри практики и други, свързани с подкрепа, популяризиране и реализиране на 

политиките за развитие на селските райони, вкл. на иновативните оперативни групи и 

пр. 

Едни от основните цели на ЗУ, насочени към осигуряването на плавен преход и 

приемственост с дейностите на ЗУ на НСМ на ПРСР 2007-2013, поддържането и 

укрепването на ЗУ на НСМ на ПРСР 2014-2020 г., осигуряването на ефективно и 

ефикасно управление на НСМ. Функционирането на ЗУ на НСМ по своята идеология, 

трябва да подобри достъпа до информация, да способства за повишаване качеството на 

практическата подготовка на участниците в Мрежата, да създаде ефективен механизъм 

на взаимодействие между УО и заинтересованите групи и както цяло да съдейства за 

подобряване на публичния имидж на ПРСР.  

Бяха представени функциите на Областните информационни центрове (ОИЦ), 

които предоставят информация за това къде и как може да се кандидатства за 

европейско финансиране на всички потенциални ползватели на европейски средства. 

Уточни се, че предоставянето на информация по ПРСР е включено на по-късен етап, 

през 2018 година, и срещат проблем с достъпа до ЗП и липсата на добри примери по 

ПРСР. Беше направено предложение да бъде установен контакт на местно ниво между 

ОИЦ и регионалните координатори, което би допринесло за получаване на 

своевременна експертна помощ и популяризиране на Програмата. 

Като част от дискусията се коментира целесъобразността от изготвянето на 

различни наръчници за бенефициентите, които са в период на мониторинг по различни  
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мерки и би било полезно изготвяне на наръчници с добри практики и спазване 

на различни ангажименти.  

Коментира се, че подобни материали, ако много често са подложени на промени 

би било удачно да имат само електронна версия, която да се актуализира и да е 

достъпна в сайта на НСМ, а във връзка с обема на подобно информация посочи, че е 

целесъобразно структурирането й по мерки/подмерки, така че различните 

заинтересовани бенефициенти/потенциални бенефициенти по-бързо и лесно да се 

ориентират в информацията, за да могат да ползват точно това, което ги интересува.  

Беше препоръчано ЗУ да установи контакти и да сътрудничи с общини от 

селските райони, научни институти и др. опитни станции, за да може да разпространява 

техните добри практики и информация за тези структури. 

Беше посочено, че структурите на ОИЦ предоставят информация по ОПИК, 

където вече са прилагани иновациите и беше направено предложение да се направи 

среща с представители на ОПИК и да се изведат добрите примери от тази програма, 

които да са от полза и за ПРСР 2014-2020 г. 

На срещата се обсъди, че потребностите и нуждите в различните райони на 

страната (планински, полупланински, Родопи, Добруджа и др.) са различни и в бъдеще 

би следвало да бъде изграден механизъм за идентифициране на проблемите на ниво 

регион, за да се търси решение в иновациите и това да намери отражение в бъдещата 

ПРСР. В тази връзка би било добре да се изгради по-тясно сътрудничество и обмен на 

информация с общините.  

По време на дискусията участниците коментираха и даваха предложения за 

съдържанието на сайта на НСМ.  

Като основни идеи и предложения, получени по време на дискусиите, могат да 

бъдат посочени: 

1. Да бъде установен контакт на местно ниво между ОИЦ и регионалните 

координатори на ЗУ на НСМ, което би допринесло за получаване на 

своевременна експертна помощ и популяризиране на Програмата и Мрежата; 

2. Изготвяне на наръчници с добри практики по отношение спазване на различни 

ангажименти при изпълнение на сключени договори по ПРСР, в т.ч. и 

директни плащания; 

3. Разработване (или идентифициране) на успешен механизъм (или процедура) 

за идентифициране на проблемите и добрите практики при прилагане на ПРСР 

2014-2020; 

4. Организиране на среща с представители на ОПИК за извеждане на добрите 

примери в областта на иновациите; 
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5. Разработване на Механизъм (или процедура) за идентифициране на 

проблемите по райони, за да се търси решение в иновациите; 

6. Установяване на сътрудничество и обмен на информация с общините; 

7. Установяване на тясно сътрудничество с местните инициативни групи за 

идентифициране на проблемите на регионален принцип; 

8. На страницата на НСМ да бъде поддържана рубрика с актуална  информация, 

свързана с дигитализацията и цифровизацията в селското стопанство; 

9. В страницата на НСМ (специална рубрика, напр. предстоящи събития/ 

актуална информация) да бъдат включвани препратки към различни събития 

и информация, публикувани на сайтовете на ЕСМ и ЕПИ-АГРИ, като към 

препратките да бъде включен анонс с описание на български език; 

10. Своевременно структуриране на експертната група по иновации; 

11. ЗУ да установи контакти и да сътрудничи с аграрни университети, научни 

институти и др. опитни станции, за да може да разпространява техните добри 

практики и информация за тези структури; 

12. В страницата на НСМ да бъде създадена специална рубрика за  приеми по 

всички европейски програми; 

13. Да бъдат включвани за публично обсъждане в Мрежата на проекти на 

нормативни актове, насоки и други документи, касаещи прилагането на ПРСР, 

като коментарите да бъдат обобщавани и изпращани от името на НСМ към 

съответните отговорни административни структури; 

14. В календара на страницата www.eufunds.bg да бъде публикувана информация 

за събития и др. от страна на НСМ; 

15. Установяване на механизъм за предоставяне от страна на ЗУ на НСМ 

отговори на въпроси, постъпващи в ОИЦ и които касят ПРСР. 

 В заключение, всички участници в събитието се обединиха около обсъжданите 

по време на срещата предложения, изразиха желание за членство и бъдещо 

сътрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

* Настоящият протокол е изготвен на база съгласуван с участниците в 

събитието стенографски протокол. 
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