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       Програма за развитие на                                                                                                              Европейски земеделски фонд                                                            
       селските райони (2014-2020)                                                                                                        за развитие на селските райони 

 
     

РАБОТНА СРЕЩА  
за набиране на идеи за бъдещия програмен период 

 
„Общата селскостопанска политика след 2020 г.“ 

 

ПРОГРАМА 
20 февруари 2020 г., хотел „Ловеч“, гр. Ловеч 

 
 

Основни цели на работната среща: 
 

 да се мобилизират и ангажират заинтересованите от политиката за развитието на 

селските райони страни при подготовката за новия програмен период;  

 да се създадат условия за набиране на идеи за бъдещия програмен период, касаещи 

политиката за развитието на селските райони;  

 да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация, както и за 

поставяне на въпроси, търсене на решения на общи проблеми и пр. по поставената 

тема;   

 да се осигури подкрепа на УО за следващия програмен период; 

 да се популяризира дейността на НСМ, ролята на ЗУ на НСМ, привличане на нови 

членове;  

 да се наберат идеи относно бъдещи възможности за сътрудничество в рамките на НСМ; 

 популяризиране на възможностите за подпомагане на земеделските стопани през 2020 
година по инвестиционни и компенсаторни мерки/подмерки; активизиране на интереса 
на различни категории бенефициенти към предстоящите приеми през 2020 година по 
мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020, вкл. представяне на нормативните промени в 
сектор „животновъдство“ и подкрепата на ПРСР за постигане на завишените 
изисквания за биосигурност.  
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13:30 –14:00 Регистрация & кафе 

14:00 –14:20 Официално откриване на срещата от заместник- министър Вергиния Кръстева 
Представяне на Национална селска мрежа и ролята на Звеното за управление  
ключов експерт от ЗУ на НСМ 

14:20 –15:00 Актуално за ОСП 2020+: 
 Ход на преговорния процес на ниво ЕС 
 Преходни разпоредби на ЕК за 2021 година 
 Статус на стратегическото планиране, „зелена архитектура“, комунукационна 

стратегия на МЗХГ, основни предизвикателства  
лектори от координационната група за ОСП в МЗХГ 
дискусия с модератор- ключов експерт от ЗУ на НСМ 

15:00 –15:30 Новия модел на прилагане на ОСП след 2021 г. и предложения на ЕК за видовете 
интервенции за развитие на селските райони след 2021 г: стратегически план за ОСП 
2022-2027; околна среда и климат; райони с природни или друга специфична ограничения; 
инвестиции; установяване на млади фермери; инструменти за управление на риска; 
сътрудничество и ЛИДЕР; обмен на знания и информация; финансови разпоредби; 
прехвърляне на средства между Стълб I и Стълб II на ОСП 
ключов експерт от ЗУ на НСМ 

15:30–15:50 Политиката за развитие на селските райони в България 
 основни изводи от последващата оценка (ex-post) на ПРСР 2007-2013 
 основни изводи от текущата оценка на ПРСР 2014-2020 
 напредък в изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.12.2019 г. 
 ИГРП 2020 

ключов експерт от ЗУ на НСМ 
15:50–16:00 Акценти и насоки за предстоящата съвместна работа 

ключов експерт от ЗУ на НСМ 
16:00 - 16:30 Кафе пауза 

 
 
 
16:30 - 17:30 

Представяне на идеи и предложения от участниците в срещата  
дискусия с модератор ключов експерт от ЗУ на НСМ  
Всички участници ще бъдат поканени и насърчени да дадат мнения, предложения и идеи по 
зададените теми  

17:30 –18:00 Възможности за подкрепа през 2020 година по мерки и подмерки на ПРСР 2014-2020:  
 Предстоящи приеми и новости по инвестиционните мерки/подмерки 
 Целиви приеми за сектор „животновъдство“ по подмерки на Програмата и нови 

нормативни изисквания в сектор „животновъдство“ 
 Предстоящи приеми и новости при компенсаторните мерки  
 Новости в условията на мерките и в дигитализацията на подаването на 

заявления за подпомагане в Кампания 2020  
лектори от МЗХГ  
дискусия с модератор- ключов експерт от ЗУ на НСМ 

 

               

Министерство на земеделието, храните и горите 

 


