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ПРОТОКОЛ* 

от проведена на 17 май 2019 г. 

ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА 

за надграждане на капацитет на регионалните координатори от 

ЗУ на НСМ 

 

Еднодневната работна среща се състоя на 17 май 2019 г., в хотел Сити, град 

Стара Загора.  

В работната среща участие взеха експерти на ЗУ на НСМ, 20 регионални 

координатори и представител на УО на ПРСР 2014-2020 от МЗХГ.  

Ключов експерт в ЗУ на НСМ откри работната среща и запозна присъстващите с 

целите, програмата на срещата и някои организационни аспекти.   

Като основни цели на работната среща бяха отбелязани: необходимостта да се 

надгради капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ (РК); създаването на 

условия за взаимен обмен и опит, практики и информация между РК, както и между РК 

и ЗУ на НСМ с цел повишаване ефективността от тяхната работа относно 

идентифицирането, събирането и описанието на ценни примери за проекти и добри 

практики по ПРСР 2014-2020; обсъждане на необходимия инструментариум за 

ефективно разпространение на примерите за проекти и добрите практики по ПРСР 2014-

2020;създаването и осигуряването на условия за ефективно, ефикасно и прозрачно 

функциониране на ЗУ на НСМ.  

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

бъдат посочени:  

 пример какво може да бъде посочено като лоша практика: отпадането на 

приоритетни култури/животни по различните мерки в последния момент, без 

да се знае защо; лоша практика е да сложиш под един знаменател изрядните 

бенефициенти и позитивния ефект с неизрядните/със спорен ефект- както 

беше за калифорнийския червей, както е за къщите за гости, за пъдпъдъци. 

 МИГ-вете активно се включват с събитията на Мрежата и РК трябва да са 

проактивни в установяването на контакт с тях, тъй като МИГ-овете са 

отворени за комуникация. 

 набирането на членска маса е текущ ангажимент на РК. Налична е он-лайн 

форма за подаване на заявка за членство в сайта на НСМ и РК могат да я 

използват като механизъм за подаване на заявки - като по-бърза, по-ефикасна 

и без необходимост от размяна на документация по куриери и мейли.  
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 РК бяха приканени да проверяват подадената информацията дали е вярна, да 

водят дневници кой е подал благодарение на тях през сайта. 

 беше проведена дискусия с РК, касаеща предизвикателствата в съвместната 

работа от чисто техническо естество, споделяне на полезни примери и 

практики от работата на РК, както и разяснения по поставените задачи- 

напредъка в тяхното изпълнение и указания за оставащите до края на първата 

проектна година. На РК бе представен за обсъждане работния график за 

предстоящите дейности от 1 проектна година на ЗУ на НСМ, а РК бяха 

насърчени да участват, както и да съдействат в набирането участници в 

предстоящите събития. 

 беше обсъдено с РК разработеният сайт на НСМ, секция по секция, идеята за 

визията, какво е съдържанието на отделните секции, а РК бяха приканени да 

дават свои мнения и предложения. 

 беше предложено, че е удачно да се дава информация за предстоящ график на 

дейностите на ЗУ на НСМ, както и на значими събития от сектора, да съдържа 

информация за нормативните промени по мерките на ПРСР, защото 

бенефициентите не знаят (даден пример с проблеми при промените при 

биологичното земеделие, което се отразило на бенефициентите по подмярка 

6.1, заявили приоритет за био). 

 също така, беше предложено от РК да се посочва какъв проблем е решила 

мрежата, какво е отговорено на въпроси, както и за дните на отворените врати 

да има снимки, отразяване. 

 РК споделиха, че е удачно да има тип резюмета на предстоящите за отваряне 

новите мерки, както и по бъдещите мерки след 2020, когато са ясни, за да не 

се четат на висок експертен език стотици страници, както за сайта, така и за 

бюлетина. 

 

 

 

 

 

*Настоящият протокол е изготвен на база съгласуван с участниците в 

събитието стенографски протокол. 
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