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ПРОТОКОЛ* 

от проведена на 22 февруари 2019 г. 

ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА 

за надграждане на капацитет на регионалните координатори от 

ЗУ на НСМ 

 

Еднодневната работна среща се състоя на 22 февруари 2019 г., в конферентна 

зала на палата 13, „Агра Пловдив“, град Пловдив.  

В работната среща участие взеха експерти на ЗУ на НСМ, 27 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 надграждане на 

капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ, създаване на условия за 

взаимен обмен на опит, знания и информация с регионалните координатори на НСМ с 

цел повишаване ефективността от тяхната работа, установяване на необходимите 

партньорства и комуникационни връзки за надграждане на съществуващия опит на 

НСМ, уточняване механизма за разширяване на информационния поток по въпросите, 

свързани с ПРСР (2014-2020 г.) и капацитета на Мрежата, както и създаване на условия 

за ефективно, ефикасно и прозрачно функциониране на ЗУ на НСМ. 

Също така, като цел на работната среща бяха посочени и запознаване с експертите 

от екипа на ЗУ, дискусия за бъдещите ангажименти по проекта и запознаване с целите и 

приоритетите на ЗУ за следващите 4 години. 

Регионалните координатори бяха запознати с подробно с целите, приоритетите и 

дейностите от работата на ЗУ на НСМ към ПРСР 2014-2020, включени в презентацията, 

с цел използване на предоставените материали за представяне и популяризиране на НСМ 

пред заинтересованите страни. На срещата беше поставен акцент относно изискванията 

за документиране на всички дейности и инициативи от страна на УО на ПРСР. 

Основната цел на презентацията, която описва целите, приоритетите и дейностите 

от работата на ЗУ е да въведе регионалните координатори в материята и в тясна 

координация с ключовите експерти в ЗУ, на регионално ниво, когато има подходящи 

събития, при набиране на членове, различни инициативи или участия в регионални 

медии, регионалните координатори да могат да презентират и представят дейностите на 

НСМ и на ЗУ. Презентацията ще бъде качена на сайта на Мрежата, за да я има като общо 

представяне на ЗУ, както и ще бъде предоставена на всеки един от координаторите, за да 

послужи при представяне на НСМ на заинтересованите страни. 
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С няколко думи беше представено на регионалните координатори звеното за 

управление и самият проект. Идеята е съвместно с управляващия орган да се разработи 

Мрежата, да се укрепи нейния капацитет и да стане мрежата такава, каквато е в другите 

европейски страни, т. е. да се чува думата й, решенията които излизат от нея и се 

подават към УО да добавят полезност, както за членовете, така и за УО.   

Целите, които УО е заложил към ЗУ в проекта, е да се осигури приемственост и 

плавен преход с дейностите, които е извършвало предходното ЗУ с дейностите по 

настоящия проект.  

Координатор и администратор на дейностите на НСМ е УО в рамките на МЗХГ. 

Членовете на НСМ могат да бъдат физически и юридически лица, административни 

структури, граждански организации, мрежи, общини, МИГ и др. Звеното за управление 

е съставено от експерти на национално и на регионално ниво – регионални 

координатори. Основната функция на регионалните координатори е да бъдат контактна 

точка на членовете, които са в съответния регион, както и да привличат потенциални 

членове към Мрежата. 

Философията и политиката на МЗХГ, от самото създаване на Националната 

селска мрежа е тя да бъде широко отворена към всички, като непрекъснато да увеличава 

своя капацитет и да мобилизира, колкото се може повече заинтересовани лица, които 

да допринасят за по-добрата политика на Програмата за развитие на селските райони. 

Някои от другите страни-членки имат различни практики по отношение на 

националните селски мрежи. Някои от тях избират членовете си въз основа на 

селективни критерии, като по този начин подбират лимитиран брой членове на 

Мрежата си, тъй като техните управляващи органи са предпочели да работят с по-малко 

хора. При набиране на членове на НСМ, няма да има селективни критерии, за да има 

по-голяма представителност на членската маса.  

Структурата на НСМ, взаимовръзките между ЗУ и УО са зададени в Програмата 

за развитие на селските райони. Важно е да се отбележи, че самото структуриране, кой 

с кого и как комуникира и кой кого представлява, както и в какво качество, е зададено 

в Програмата. По отношение на членовете на НСМ, както беше посочено, е широко 

отворена за всички. ЗУ има ангажимент да поддържа актуален регистър на членовете.  

 За подадените заявки за членство не е предвидена процедура за одобрение, не 

са предвидени критерии за селекция и всеки, който подаде заявка ще бъде одобрен. 

Също така, не се заплаща членство, не се заплаща участие на членовете в различни 

мероприятия и дейности, които се финансират от самото ЗУ, като тематични работни 

групи, заседания, срещи, семинари и други такива събития, които ще бъдат 

организирани от ЗУ. 
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В представянето подробно се изложиха 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. 

Всички членовете получават възможност да ползват опит и знания от други 

страни-членки.  ЗУ има ангажимент да превежда на български много материали от 

библиотеката на сайта на Европейската селска мрежа - добри практики и добри 

примери; документи, с които да  се популяризира участието в различни инициативи. 

Членовете ще получават актуална информация, свързана с програмата за развитие на 

селския район и нейното прилагане, ще участват в работни групи, където могат да дават 

мнение по различни въпроси. Ще бъде направено запитване до УО за мнение, дали е 

удачно да се въведат изисквания към експертите, които ще участват в различните 

тематични работни групи, тъй като могат и над 100 човека да изявят желание да 

участват в тематичната работна група, което не работещ механизъм. 

За потенциалните членове на мрежата е важно да знаят, че могат да получат и 

да участват в обменни сътрудничества с от други мрежи на страни –членки на ЕС 

(ENRD, EPI- AGRI, LEADER/CLLD). Друга важна полза за членовете на Мрежата е 

участието в тематичните работни групи, което означава, че всеки, който има интерес 

към тази политика, има определени решения и виждания, може да вземе участие в ТРГ. 

Темите могат да бъдат дискутирани в рамките на работната група, а решенията се 

обобщават от експертите на ЗУ и се изпращат към УО, който ги анализира и преценява 

тяхната целесъобразност за бъдещо прилагане. 

Регионалните координатори трябва да обърнат внимание на МИГ в техните 

региони и тяхното членство в НСМ. ЗУ има ангажимент да подпомага чисто 

логистично МЗХГ във връзка с обучението на МИГ и изграждане на капацитет. 

Друга полза за членовете на мрежата е възможността за достъп до знания и 

добри практики от страна на другите страни-членки, тъй като ако някой не знае език 

или няма достъп до информация, би могъл да получава такава от НСМ. Членовете ще 

имат възможност да се възползват от синтезирана информация и добри практики от 

страната и от другите страни-членки на достъпен език. ЗУ ще има ангажимент, по 

заявка и координирано с УО, да изпълнява анализи на различни теми, като обхватът 

им, съответно и темите ще бъдат подавани и от МЗХГ.  

Също така, членовете на Мрежата могат да подават информация към мрежата за 

свои дейности и събития от техния регион, които имат отношение към развитието на  
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селските райони и по този начин да привличат внимание и да популяризират 

своята дейност. Друга полза за членовете на Мрежата е тяхното участие в различни 

изследвания, анализи и проучвания, семинари, конференции, както и други 

инициативи, свързани с дейността на ЗУ. От друга страна, самите членове имат свобода 

да предлагат различни теми, които те смятат за важни. Могат да дават предложения за 

работна група, за изследване или проучване, или пък, ако е проблем, може да бъде 

анализиран и взето предвид,  за намаляване на административната тежест и други. 

Приоритетите на ЗУ са заложени в програма за развитие на селските райони. 

Тези приоритети са надграждащи базата, която е зададена в регламента, а именно: да 

насърчава партньорство между заинтересованите страни в областта на развитието на 

селските райони, да стимулира прилагането на интегриран подход за развитие на 

селските райони, да изгражда капацитет и социален капитал в селските райони, да 

предоставя достъп до информация и възможности за обмен на добри практики, да 

насърчава развитието на селските райони в съответствие с принципите на инициативата 

LEADER и ЕПИ. В ЗУ е предвидено изпълнението на множество дейности, свързани с 

популяризирането и промотирането на LEADER и ЕПИ, Предвидено е създаване на 

конкретна платформа и специално място на сайта, свързани с партньорствата по 

иновации ЕПИ-АГРИ, така че ЗУ да осигури платформа за срещи на интереси. 

Предвидено е на тази платформа да се обсъждат ефективни и целесъобразни решения 

за развитието на селските райони.  

Всички тези приоритети могат да бъдат изпълнени, като се акумулира 

сравнително голяма членска маса, където да бъдат идентифицирани всичките интереси, 

теми и проблеми, да се идентифицира опита на всеки един, за да се работи съвместно. 

Съответно, ЗУ да представя интересите на членовете при формирането на цялостната 

политика за развитие на селските райони, което е изключително отговорно, тъй като 

заинтересованите страни са много и разнородни бенефициенти (общини и частни 

инициативи, земеделски производители, МИГ, малки и големи предприятия от 

различни сектори).  

Към момента, настоящият и предходният програмни периоди, функцията на 

националните селски се е състояла в  подобряване ефективността и усвояемостта на 

средствата по програмите за развитие на селските райони, т. е. темите и всичко, което 

е свързано с дейностите на националните селски мрежи е било фокусирано към 

програмите за развитие на селските райони. През следващия програмен период, 

изхождайки от това, че комисията предлага прилагането на един нов модел на 

аграрната политика, в който няма стълбове, а се изготвя един общ стратегически план, 

съответно след 2020-та фокусът на дейността няма да бъде обърнат само към 

програмата за развитие на селските райони, а към целия стратегически план, който 

България тепърва предстои да изготви. По проекта, по който е избрано ЗУ, също са 

заложени дейности, които да са в подкрепа на УО при дебатирането и подготовката на  
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стратегическите документи за периода след 2020, а също така и логистична 

подкрепа при провеждането на различни дискусии, свързани с програмирането. 

Като специфични цели на звеното могат да бъдат посочени: подобряване на 

публичния имидж на Програмата,  подобряване усвояемостта на средствата,  

преодоляване дефицита на публична информация за ПРСР. По отношение на потока на 

информация, който предоставя възможностите за кандидатстване, а дефицит на 

публична информация по отношение на добрите практики, на това какво е реализирано 

и е подпомогнато. В тази връзка, регионалните координатори биха били много полезни 

за намирането на добри практики, тъй като те разполагат с тази информация на 

регионално ниво. 

Както беше отбелязано, има дефицит на предоставената информация до УО по 

отношение на трудностите и проблемите, които се срещат при прилагането на 

Програмата от ДФЗ. Връщане на обратна връзка към УО за ефективността и 

ефикасността от прилагането на ПРСР 2014-2020 г. е една специфична цел, в 

постигането на която ЗУ играе ключова роля. Събирайки мнението от повече хора по 

даден проблем, оформяйки го експертно със своята тежест и аргументи, ЗУ по този 

начин дава обратна връзка на УО. От своя страна УО намира приложение на 

отправените предложения - в самата програма, в процедури, в насоки  или при 

програмирането на следващия програмен период.  

Също така, част от специфичните цели са получаване на насоки от 

заинтересованите страни за намаляване на административната тежест, за получаване 

на обратна връзка за провежданите политики в земеделието, както и необходимостта 

от иновации. Темата за иновациите е много интересна в момента, тъй като всички си 

задават въпроса фермерите от какви иновации имат нужда. ЗУ има ангажимент да  

направи контакти и да организира работна среща с представители на различни научни 

среди, не само институти, изобщо изследователски среди, за да се съберат различни 

предложения по темата. Също така, като специфична цел на звеното е осигуряване на 

обучения, семинари, работни срещи на територията на цялата страна, от една страна за 

да се покрие териториално бенефициентите, които са в страната, а от друга страна 

важна задача е на звеното да съдейства и да използва своите дейности, които са 

свързани за надграждане на капацитета на бенефициентите. Включително една от 

задачи на звеното е да информира потенциални бенефициенти от уязвимите групи. 

 Дейностите, които трябва да изпълни звеното са идентифициране, анализ и 

осигурява на информация за добри практики, приложими в България, разработване на 

теми касаещи иновации, енергия от веи, заетост селските райони. Също така, обмен на 

опит и знания, включително в областта на административни правила, процедури и 

прилагащи механизми в рамките на ПРСР 2014-2020. Тези дейности са основно 

насочени към потенциалните бенефициенти.  
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Разработването и разпространението на теми, касаещи наблюдението и 

оценката, включително и дейности, свързани със споделянето и разпространението на 

резултатите от наблюдението и оценката на Програмата, осигуряването на информация 

за потребителите на мрежата - потенциални бенефициенти по мерките на ПРСР и 

представители и организации на дискриминираните групи са част от дейностите на ЗУ. 

Дейността и ангажимента, с това да подкрепяш,  ангажираш и обучаваш 

дискриминираните групи е хоризонтален приоритет на Програмата, така че е включено 

и в дейностите на ЗУ.  

Други дейности за укрепване и разширяване на обхвата на Мрежата в периода 

на действие на Програмата, укрепване на капацитета на МИГ по подхода ЛИДЕР, 

осигуряване на платформа за общуване и обмяна на идеи между представителите на 

съветническите и иновативните подпомагащи звена, в това число създадените 

Оперативни групи по член 56 от регламент на ЕС 1305/2013. Тази дейност се планира 

да бъде реализирана чрез специална модулна платформа в новия сайт. Дискусия на тази 

тема ще бъде проведена, след като сайта бъде пуснат. На този етап се приемат идеи от 

регионалните координатори за структурирането на сайта. ЗУ следва да изпълнява и 

дейности за подкрепа и разпространение на проектите на Оперативните групи. 

 Следва да бъдат посочени и дейностите при представяне на Националната 

селска мрежа на България в Европейската мрежа за селските райони, дейностите по 

сътрудничество с други Национални селски и мрежи, дейностите по сътрудничество с 

европейската мрежа за ЕПИ и също така, насърчаването на иновациите в селското 

стопанство, производството на храни, горското стопанство и селските райони. 

След подробното презентиране на целите, приоритетите, структурата и 

дейностите от работата на ЗУ на НСМ, бяха представени някои организационни 

дейности в работата на ЗУ, както и предстоящите дейности за първата проектна година. 

Част от представените теми бяха свързани с разпространението на информация 

за Национална селска мрежа и от Национална селска мрежа. Беше посочено, че се 

подготвят информационни и рекламни материали за НСМ и ЗУ, които ще бъдат 

предоставени на регионалните координатори, когато са готови.  Целта на рекламните 

материали е да популяризират НСМ и ЗУ, чрез разпространяването им сред различни 

заинтересовани страни.   

При проведените обсъждания през февруари се идентифицираха два основни 

проблема в ОИЦ. Първият е свързан с липсата на информация по ПРСР, а вторият се 

отнася до поддържането на рубриката „въпроси и отговори“ на сайта на 

www.eufunds.bg. При постъпване на въпроси, отнасящи се до ПРСР, от ОИЦ могат да 

покриват само информацията, свързана с наличието на отворени процедури, по коя  
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мярка са и какво е необходимо да се спазват при работа с ИСУН. На конкретни 

въпроси по ПРСР служителите в ОИЦ не могат да отговорят.  

По отношение на членската маса, в т.ч. набирането на нови членове и 

актуализиране на старите членове, беше обърнато внимание за необходимостта от 

попълването на нова заявка за членство, тъй като новите въпроси са структурирани в 

съответствие с ПРСР 2014-2020 и новите хоризонтални приоритети. Това е необходимо 

за идентифициране на интересите на отделните членове, тъй като интересните на 

различните групи членове са различни (земеделци, общини, преработватели и други), 

което следва да бъде съобразено при изпращането на покани при организирането на 

различни събития. Също така, трябва да се идентифицира интереса на всеки член, за да 

може да се структурират информационните потоци към УО. Съответно заявката за 

членство има анкетна част, която е необходимо да бъде попълнена, тъй като 

информацията от анкети се обобщава и анализира. 

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. 

Беше обърнато внимание, че при изпращането на информация  по имейл, които 

даденият човек/фирма е попълнил към заявката за членство, имейлите се връщат 

масово като несъществуващи. В тази връзка, преди тримесечното отчитане, да бъдат 

проверени имейлите към заявките за членство, чрез изпращане на насрещен контролен 

имейл, за да се удостовери, че този човек е дал действителен имейл. По този начин, към 

тримесечните отчети следва да се прилагат само заявления с проверени лична 

информация и контакти. Заявленията следва да се систематизират в табличен 

електронен формат с име на заявителя, телефон,  e-mail и всички необходими данни, 

необходими за  включване на заявителите в регистъра на членовете. 

Важен ангажимент за ЗУ и, съответно, за регионалните координатори е да бъде 

направено проучване за функциониращите МИГ, локални радиа, локални медии, 

телевизии, издания, институти от селскостопанска академия, бизнес инкубатори, като 

за момента, може би най-същественото, е да се идентифицират структури, които се 

занимават с изследователска и развойна дейност (опитни станции на селскостопанска 

академия, опитни станции на БАН, клъстери, които се занимават с развойна дейност 

към университетите и др.). Това е необходимо във връзка с предстоящата дейност, 

която ще изпълнява ЗУ за установяване на контакт с представители на науката и 

тяхното мобилизиране във връзка с прилагането на ЕПИ-АГИР по ПРСР.  
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Друг важен ангажимент към настоящия момент е събирането на информация за 

различни събития, фестивали, панаири и други организирани дейности, свързани със 

земеделие, растениевъдство, животновъдство, традиции, бит, организирани на местно 

ниво (от Читалища, МИГ, местни общности и др.), които се планират в съответния 

регион. Събраната информация следва да включва, освен вида на събитието, и датите 

на провеждане, контакти и информация за организаторите, препратки към сайтове и 

реклами. Своевременното предоставяне на тази информация е необходимо за 

изпълнение на един от ангажиментите на ЗУ за изготвяне на календар на събитията и 

съответно тяхното разпространяване и популяризиране.  

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

бъдат посочени: 

1. сформиране на ТРГ, където да бъдат събирани предложения за подобряване 

на връзката между ДФЗ и МЗХГ и решаване на проблема със закъсненията на 

ДФЗ; 

2. сформирана ТРГ за иновациите, тъй като има доста голяма липса на 

информация и яснота по отношение на иновациите и как те могат да бъдат 

приложени в модерните съвременни стопанства от младите фермери; 

3. сформиране на официален консултативен съвет по земеделие, който да може 

да координира действията на всички институции под шапката на МЗХГ и да 

има задължителен характер; 

4. организирането на дискусии в рамките на НСМ във връзка с новия програмен 

период по отношение на това, каква  следва да бъде политиката и начините за 

подпомагане, така че да има устойчивост; 

5. при предоставяне за публично обсъждане на различни нормативните 

документи, в рамките на НСМ да се сформира ТРГ, на която нормативните 

актове да се обсъждат и събраните предложения да се изпращат към УО; 

6. Общото мнение на участниците в срещата е, че подаването на проектни 

предложения през ИСУН не води до облекчение за земеделските 

производители, тъй като събраните документи не се подават директно в ДФЗ, 

а е необходимо те да бъдат сканирани и подадени електронно, документите са 

повече и информацията, която се попълва е повече, тъй като, освен в 

документите, се попълва и в ИСУН.  Използването на ИСУН следва да се 

дискутира, според присъстващите, тъй като е необходимо да се намери такъв 

начин, че те действително да облекчават процеса. Също така е важно да се 

продължи с обучение на самите земеделски стопани за използването на ИСУН, 

защото когато те нямат понятие и нямат информация как трябва да ги 

използват, възлагат всичко на консултантите и консултантите поемат голяма 

отговорност. Земеделските производители от малките населени нямат 

компютър по селата, няма интернет и обхват, някои от кандидатите са основно 

образование и цялата работа се извършва от консултантите. За земеделските 

стопани от малките населени места работата с ИСУН е непосилна; 
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7. Сформиране на ТРГ, която да работи върху дефиницията „малко стопанство“ 

за новия програмен период; 

8. да отпадне изискването кандидатите да са започнали земеделска дейност 24 

месеца преди датата на кандидатстване, защото има много млади хора, които 

имат малки стопанства от години, но не могат да кандидатстват, заради това 

изискване. От съществено значение е да се идентифицират правилните 

условия за допустимост на млади фермери, за да бъдат подпомогнати да се 

развиват и да останат на село.; 

9. като лоша практика беше посочен краткият срок (два-три дни) за публикуване 

на насоките преди датата на приема. Необходимо е насоките да бъдат 

публикувани поне един месец преди отварянето на приемите, както и да не се 

правят промени в тях по време на приема; 

Обобщени задачи и предложения:  

1. теми за работна група - лоши практики, обезлюдяването, иновациите, 

дефинициите за малките стопанства, дефиниция за млад фермер след 2020, 

проблемите са социалното осигуряване; 

2. да се помисли как могат да се оформят тематичните работни групи, за да бъдат 

подадени към УО, като предварително ще бъдат изпратени на регионалните 

координатори;  

3. ще бъдат изпратени образци на добри практики, с очакване на мнение от 

регионалните координатори; 

4. по отношение на лошите практики се очакват предложения и от регионалните 

координатори за механизми за идентифициране на лоши практики, 

период/срок на докладване и др.; 

5. ще бъдат изпратени образци на автобиография, която регионалните 

координатори да попълнят, за да могат да се вземат данни за владеенето на 

чужди езици, във връзка с ангажименти за участие в мероприятия, които се 

организират от ЕСМ, ЕПИ АГРИ и други мрежи. В тази връзка, е важно да се 

идентифицират говорещите свободно английски език, както и проблеми с 

пътуване със самолет; 

6. за участието на регионалните координатори  в медийни изяви, в местни радиа 

и телевизии и други събития се изискват презентаторски умения. В тази 

връзка, е необходимо регионалните координатори да отбележат дали имат 

готовност да участват в такъв вид събития и публични изяви; 

7. набирането на членска маса е текущо във времето;  

8. информацията за научни институти, опитни станции, информация за 

неправителствени организации, агенции, асоциации и др.;  

9. своевременно ще бъде изпратен на регионалните координатори актуализиран 

списък с текущи задачи.  

* Настоящият протокол е изготвен на база съгласуван с участниците в събитието 

стенографски протокол. 
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