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ПРОТОКОЛ* 

от  

Заседание на Тематична работна група 1  

„Малки стопанства и къси вериги на доставка“ 

 

Заседанието на ТРГ 1 „Малки стопанства и къси вериги на доставка“ се състоя на 

17 юни 2019 г., в гр. Стара Загора.  

Основните цели на ТРГ1 са предоставяне на възможност за обсъждане, 

консултиране и участие на заинтересованите страни в процеса на формиране на решения 

чрез подхода „отдолу-нагоре“. Създаване на условия за взаимен обмен на опит, знания и 

информация по определени теми, предложени и идентифицирани от членове на НСМ и 

регионални координатори. Сред целите е също даване на приоритет на актуални и 

значими теми, релевантни към очертаните нужди на УО на ПРСР 2014-2020 за 

предоставяне на експертиза, техническа и логистична подкрепа, особено при 

прилагането на подмерки от Програмата, при които липсва достатъчно опит или са нови.  

Предоставяне на своевременна обратна връзка към УО в процеса на подготовката 

за прилагане на нови подмерки, осигуряване на приемственост с дейностите на СУ на 

НСМ към ПРСР 2007-2013 г., мобилизиране на заинтересованите страни в политиките за 

развитие на селските райони в тематичната работа на НСМ и установяване на трайни 

връзки между членовете на ТРГ. Създаване на условия за ефективно, ефикасно и 

прозрачно функциониране на ЗУ на НСМ. 

Ключов експерт информира присъстващите, че целта на срещата е да се сформира 

първата Тематична работна група „Малки стопанства и къси вериги на доставка“, която 

да изготви предложения към МЗХГ по предложените критерии по двете подмерки.  

Присъстващите бяха запозна с направените предложения, спорните моменти и 

взетите решения на проведената ТРГ в МЗХГ.  

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

бъдат посочени:  

 Беше предложен и избран съставът на ТРГ; 

 Присъстващите бяха запознати с условията за работа на действащите 

фермерски пазари, където членуват и производители и потребители и всички  
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 са с равен глас, следят за чистотата на предлаганите продукти и не се допускат 

такива, които са пръскани, а също така се следи и за продуктовия микс; 

 Представителите на организациите, организиращи фермерските пазари в 

градовете, изразиха мнение, че изискването местните пазари да са ситуирани 

до 75 км от произхода на продукта е силно ограничително. Обсъди се 

възможността за предефиниране на определението за „местен пазар“ в посока 

увеличаване на радиуса на произход на предлаганите продукти в рамките на 

настоящия програмен период, както и  да бъде изготвен анализ за новия 

програмен период след 2020 г. Базирайки се на над 6-7 годишен опит в 

организирането на фермерски пазари в различни части на страната, 

организаторите на фермерски пазари изразиха предложение за промяна на 

дефиницията за „местен пазар“ в ПРСР 2014-2020 и готовност за предоставяне 

към УО на допълнителни анализи, проучвания и аргументи в тази посока; 

 Постъпиха предложения за промяна в приоритети № 1, 2 (2.1) и 3 по подмярка 

16.4, които надлежно бяха изпратени на УО преди датата на провеждане на 

КН; 

 Постъпи предложение признатите групи/организации на производителите да 

бъдат допуснати като самостоятелен бенефициент, като в насоките за 

кандидатстване се включи изискване да бъде предоставено решение на УС на 

групата/организацията на производителите, с което се определят като 

„Обединение за къса верига на доставки“ или „Обединение за местен пазар“ и 

същото да бъде отразено в устава им, при спазване на условия за демаркация 

с мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“; 

 Също така, беше предложено да не се прилага изричен списък с плодове, 

зеленчуци, животни и продукция от тях към приоритетни сектори „Плодове и 

зеленчуци“  и/или „Животновъдство“ по подмярка 16.4, тъй като не могат да 

бъдат изчерпателно изброени всички земеделски култури и животни, както и 

добавяне на нов критерий 5.2 „Проектното предложение предвижда 

реализация на сертифицирани биологични продукти, предлагани от най-малко 

50% от участващите в обединението“ с тежест 5 точки, а за критерий 5.1 

точките да бъдат намалени на 15; 

 В рамките на срещата се обсъди възможността за включване на допълнителен 

критерий по подмярка 4.2.2, по който да бъде даден приоритет на 

земеделските стопани, произвеждащи биологично сертифицирана земеделска 

продукция, но групата се обедини около мнението, че е нецелесъобразно 

включването на този критерий по подмярката; 

 Изразено бе мнение за практиката при приема на проектни предложения по 

подмярка 4.1.2, при която механичното прехвърляне на изисквания от 

подмярка 4.1 в подмярка 4.1.2 води до забавяне, тежко администриране и 

ограничаване на достъпа до подпомагане за малките фермери. Постъпи 

предложение, при разработването на насоки по подмярка 4.2.2 да се подходи  
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 прагматично, с оглед специфичните условия на организация и дейност на 

малките стопанства; 

 В рамките на заседанието, участниците отправиха апел към МЗХГ за 

преустановяване на практиката за обсъждане на критерии за подбор и 

последващото им гласуване в Комитет по наблюдение, преди да е представен 

и обсъден проект на насоки, особено на условията за допустимост. възможно 

най-рано да бъдат предоставени проекти на насоки за разглеждане и 

обсъждане в рамките на ТРГ по ПРСР 2014-2020; 

 Участниците обсъдиха предвиденият през месеците септември-октомври 2019 

г. прием по подмярката 4.2.2, съгласно предложения от УО Индикативен 

график, като изразиха мнение, че планираният период е нереалистичен, с 

оглед на готовността на УО, на ДФ „Земеделие“, подготовката на НССЗ и 

необходимостта от провеждането на ефективни информационни кампании и 

консултации със заинтересованите потенциални бенефициенти-малките 

стопанства. 

В резултат на експертната дискусия в рамките на проведеното заседание и 

последвалите неприсъствени обсъждания между участниците, бяха формулирани 

предложения към УО на ПРСР 2014-2020, които ЗУ на НСМ предостави своевременно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Настоящият протокол е изготвен на база съгласуван с участниците в 

събитието стенографски протокол. 
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