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ПРОТОКОЛ* 

от проведен на 09 юли 2019 г. 

Семинар „Възможности за подпомагане на малките стопанства“ 

от ПРСР 2014-2020 

 

Семинарът „Възможности за подпомагане на малките стопанства“ от ПРСР 2014-

2020  се състоя на 9 юли 2019 г. в гр. Велико Търново, Интерхотел „Велико Търново“. 

Основните цели на семинара бяха: 

 Развитие на капацитета на потенциалните бенефициенти по ПРСР 2014-2020 

 Популяризиране на актуална информация за възможностите, които подмярка 6.3 на 
ПРСР 2014-2020 предоставя за подкрепа на икономическото развитие и укрепването 
на малките земеделски стопанства, за ускоряване на тяхната модернизация и 
технологично обновление, както и за подобряването на околната среда и борба с 
климатичните промени 

 Популяризиране на актуална информация за възможностите, които подмярка 4.2.2 
от Тематичната подпрограма за малките стопанства на ПРСР 2014-2020 предоставя за 
подкрепа на инвестиции в преработка, предлагане на пазара и/или развитие на 
селскостопански продукти 

 Популяризиране на актуална информация за възможностите, които подмярка 16.4 на 
ПРСР 2014-2020 предоставя за подкрепа за хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във веригата на доставки, за изграждането и 
развитието на къси вериги на доставки и местни пазари 

 Популяризиране на интерактивния иновационен модел в рамките на ЕПИ-АГРИ, 
преодоляване на дефицита на публична информация, активизиране на интерес към 
подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020, представяне на европейски опит в иновациите при 
късите вериги на доставка на храни 

 Популяризиране на дейността на НСМ и привличане на нови членове.  

 

В дискусията се включиха над 50 земеделски стопани от региона, участваха 

също представител на Националната служба за съвети в земеделието, представител на 

Държавен фонд „Земеделие“, фермерски организации, представители на МЗХГ и Звено 

за управление на НСМ. 

Ключов експерт от Звеното за управление представи Национална селска мрежа, 

като уточни че НСМ във всяка страна - членка е медиатор между Министерството на 

земеделието, храните и горите и всички заинтересовани страни - бенефициенти по 

ПРСР, земеделски стопани, земеделски организации, научни организации, институти,  
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консултанти, общини. Членството в Национална селска мрежа е на доброволен 

принцип, напълно свободно и безплатно. Членовете на НСМ могат да участват при 

формиране на политиката за развитие на селските райони в България, провеждат се 

ТРГ, събират се мнения, организират се срещи, дискусии, семинари, обучения.  

Звеното за управление организира и участва в семинари, обучения, обмяна на 

опит в България и в Европа с цел събиране на добри практики. Включително, ако някой 

от Вас е участвал по ПРСР, иска да сподели своя опит, смята че това, което е постигнал 

е добра практика. На сайта ще има възможност да се попълва такъв формуляр за добра 

практика. Това е един вид реклама, представяне, който има желание може да се 

възползва, добрите примери стимулират участието по Програмата за развитие на 

селските райони. Ние ще Ви запознаваме периодично и с добри примери от Европа и 

прилагането на манерките в другите страни-членки на ЕС. 

Основна задача на НСМ и Звеното за управление е участието в програмирането 

на следващия програмен период на ПРСР след 2020 година. От този месец започват 

съвместни работни групи с МЗХГ, на които ще се обменят опит и политики, ще се дават 

предложения за формиране на по-правилна и ефективна политика за развитие на 

селските райони. 

Националната селска мрежа е член на Европейската мрежа за развитие на 

селските райони. Всяка страна има Национална селска мрежа. Всяка Национална 

селска мрежа участва при формиране на политиките на европейско ниво. Европейската 

мрежа за развитие на селските райони също от своя страна събира примери за добри 

практики от страните-членки. Примери за добри практики от България може да бъдат 

включени в ежемесечните бюлетини на Европейската мрежа за развитие на селските 

райони. 

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

бъдат посочени:  

 представените възможности, които подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020 предоставя за 

подкрепа на икономическото развитие и укрепването на малките земеделски 

стопанства, подмярка 4.2.2 от Тематичната подпрограма за малките стопанства на 

ПРСР 2014-2020 предоставя за подкрепа на инвестиции в преработка, предлагане на 

пазара и/или развитие на селскостопански продукти и подмярка 16.4 на ПРСР 2014-

2020 предоставя за подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между 

участниците във веригата на доставки, за изграждането и развитието на къси вериги 

на доставки и местни пазари; 

 бяха обсъдени множество въпроси по подмярка 6.3, като част от тях бяха зададени 

официално към УО от ЗУ. Основните въпроси бяха свързани с условията за 

допустимост по подмярката, условията за изпълнение и мониторинг, както и с 

изискуемите документи; 
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 бяха зададени въпроси дали Национална селска мрежа има начин да влияе върху 

работата на МИГ, тъй като в МИГ в цяла България цари голяма шуробаджанащина.  

 също така, беше зададен въпросът дали има ли варианти ЗУ да извършва проверки 

на процедурите на МИГ и дали има възможност да влияе на ДФ „Земеделие“ по 

отношение на оценките на мерките по ПРСР, тъй като по подмярка 6.1 се чака 13 

месец за пристъпване към сключване на договори, а и няма окончателни резултати 

все още. Беше заден и въпрос дали от ЗУ и ДФЗ са запознати какво става с едно 

животновъдно стопанство след 16 месеца, ако чака само на тези средства, колко 

телета са се родили, колко са станали юници и как неспазването на сроковете за 

одобрение на проектите оказва влияние върху изпълнението им и върху 

стопанствата; 

 постъпиха коментари, че условията по подмерките трябва да бъдат написани по-

ясно, защото някои неща си противоречат и остават неясни за кандидатите; 

 дебатите се задълбочиха в обсъждане на пропуските в комуникацията между 

земеделските производители и ДФ „Земеделие“ и, че комуникацията в ИСУН е само 

еднопосочна. След подаване на проектното предложение липсва каквато и да е 

обратна връзка какво се случва с проектите. Бенефициентите имат желание да са 

изрядни, но не знаят как. Примерът, който беше посочен е, че ЗС от присъстващите 

изпълнява проект по подмярка 6.3, има подаден проект по подмярка 4.1.2, 

необходимо е да направи корекция в двата проекта, тъй като е минало доста време, 

но няма никаква информация какво се случва;  

 от присъстващите ЗС беше обърнато внимание на факта, че рекламата на програмите 

звучи добре и те са в помощ на земеделските стопани, но когато администрацията не 

спазва сроковете, ефектът е обратен, по-скоро негативен, тъй като това, което е 

планирано и събраните документи вече не са актуални; 

 присъстващите се обединиха около идеята за повече прозрачност в работата на 

администрацията, да се подобри комуникацията между ДФЗ и МЗХГ, публично да се 

обявяват забавянията в сроковете за обработка, както и причините довели до това, 

за да могат своевременно ЗС да планират работата си; 

 отново във връзка с неспазването на сроковете от страна на ДФЗ, постъпи 

предложение да има независим орган, който да контролира работата на ДФ 

„Земеделие“, защото те не отговарят пред абсолютно никой. Ако бенефициент  

наруши срок подлежи на санкция, докато ДФ „Земеделие“ ако наруши сроковете, 

които сам си е определил, няма наказание. Общото мнение на присъстващите е, че 

ако продължават по същия начин нещата, няма да останат малки земеделски 

стопани, които да кандидатстват следващия програмен период. 

 

 

 

*Настоящият протокол е изготвен на база съгласуван с участниците в 

събитието стенографски протокол. 
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