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ПРОТОКОЛ 

от проведено на 25 ноември 2019 г. 

ОБУЧЕНИЕ 

на тема Прилагане на подмярка 4.2.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната 

подпрограма“ от ПРСР 2014-2020 за администрацията, прилагаща на 

регионално ниво мерки и подмерки от Програмата 

 

Събитието, организирано от ЗУ към НСМ се състоя на 25 ноември  2019 г., в х-

л Сити, гр. Стара Загора. Модератори на събитието бяха г-жа Таня Георгиева и г-жа 

Даниела Михайлова – ключови експерти в ЗУ на НСМ. В обучението участваха 36 

експерти от териториалните офиси на НССЗ, прилагащи и консултиращи по подмярка 

4.2.2 бенефициентите.  

Г-жа Таня Георгиева – ключов експерт в ЗУ на НСМ откри срещата и запозна 

присъстващите с целите, програмата на срещата и някои организационни аспекти, 

свързани с попълването на анкетата за оценка на събитието и регистриране в 

присъствения списък.   

Като основни цели на обучението беше отбелязано подобряване на 

квалификацията, знанията и уменията на експертите от Национална служба за съвети в 

земеделието, ангажирани на регионално ниво в прилагането и консултирането на 

потенциални бенефициенти по мерки/подмерки от ПРСР 2014-2020. 

 Основните теми на срещата бяха: 

1. Прилагане на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за 

разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в 

процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от ЕСИФ; 

2. Прилагане и консултиране на потенциални бенефициенти по подмярка 4.2.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по 

Тематичната подпрограма“ от ПРСР 2014-2020; 

3. Споделяне на актуална информация за интереса и готовността на 

потенциалните бенефициенти, възникнали казуси, трудности и ограничения, 

резултатите от проведения уъркшоп и възникнали казуси; 

4. Дискусия за възможностите за бъдещо сътрудничество при анализа на 

инструментите, насочени към малките стопанства и подготовката за 

програмния период след 2021 г. 

Като основни акценти от проведеното обучение, могат да бъдат посочени:  
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1. Беше обърнато внимание на нормативната уредба, регламентираща избора 

на изпълнител с „Публична покана“, която е структурирана в два нормативни 

акта – първият е глава 4 от ЗУСЕСИФ (чл. 49-54) и втората – ПМС № 160 на 

МС от 2016 г.; 

2. Беше представен образец на публична покана за избор на изпълнител; 

3. При провеждане на процедурата за избор на изпълнител бенефициентът 

задължително публикува публичната покана в Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН 2020/, 

като едновременно с това се извършва и служебна публикация на Единния 

информационен портал https://www.eufunds.bg, като публикуването на 

поканата в други медии не е задължително; 

4. Определеният в публичната покана краен срок за подаване на офертите в 

процедурата не може да бъде по-кратък от 7 дни от публикуването на 

поканата, като този срок изчислява от следващия ден на публикуване. 

Необходимо е да са пълни седем дни; 

5. Беше обърнато внимание, че разглеждането и оценката на офертите в 

процедурата за избор на изпълнител с публична покана се извършва от 

нечетен брой оценители, определени от бенефициента, който не може да 

бъде по-малък от трима. Това би затруднило малките стопанства, където 

работещ е само собственика. Също така, задължително следва да определят 

задължително и най-малко двама резервни оценители, което още повече би 

затруднило процедурата от малките стопанства; 

6. Като основен акцент, постъпи предложение през новия програмен период 

условията следва да бъдат съобразени със спецификите на малките 

стопанства. 

Г-жа Таня Георгиева от ЗУ обобщи постъпилите идеи и предложения, въз основа 

на проведената дискусия. В заключение, участниците изразиха желание такива събития 

да се правят регулярно, както и да бъдат включвани представители извън УО, например 

ДФЗ и други институции. 

https://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/

