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ПРОТОКОЛ 

 

СЪБИТИЕ: Информационен семинар  

ТЕМА: „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски 

стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и мярка 21 

„Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни 

предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от 

ПРСР 2014-2020“ 

ДАТА: 06 август 2020 г. 

МЯСТО: зала „При Петко“, село Чалъкови, община Раковски 

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева, ключов експерт към ЗУ на НСМ 

БРОЙ участници: 29 

ЗАПИС/ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: достигане до ромската общност-фермери с информация за 

възможностите на подкрепа по подмярка 4.1.2 и подмерките от новата антикризисна 

мярка 21 на ПРСР 2014-2020 за преодоляване на последиците от COVID-19; прилагане на ефективен 

подход, отговарящ на техните нуждите за формиране на базови познания по подготовка 

за кандидатстване и допустимост, необходими документи, отчитане, мониторинг, 

контрол; популяризиране дейността на НСМ и ЗУ; набиране на идеи за бъдещо 

сътрудничество между тази целева група и ЗУ в рамките на НСМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: фермери от ромската общност; 

представители на член на НСМ още от 2007-2013- Фондация „Земята източник на 

доход“; представител на АУ- Пловдив; експерти от ЗУ на НСМ; експерти от Дирекция 

„РСР“ на МЗХГ- чрез дигиталната платформа „Zoom” 

КОМЕНТАРИ/бележки: Срещата започна в 15: 30 ч. Експерт от ЗУ представи 

програмата, целта и участниците в срещата, дейността на НСМ и ЗУ, както и 

организационни изисквания по необходимостта за провеждането на семинара в 

съответствие на противоепидемичните мерки. Срещата продължи с презентация на 

експерт от МЗХГ по подмярка 4.1.2, в която бяха представени и дискутирани целите на 

подпомагането, условията за допустимост, изискванията към кандидатите, допустимите 

инвестиции, необходимите документи, начинът на кандидатстване, финансовите 

условия, критерии за оценка и приоритети. Беше представена и възможността за  
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съдействието на НССЗ при изготвянето на бизнес план, окомплектоването на проектните 

предложения и подаването им ИСУН, бяха дадени конкретни съвети и препоръки. 

Последователното се включиха в семинара чрез онлайн връзка експерти от УО, които 

презентираха в детайли възможностите за подпомагане по новите антикризисни 

подмерки 21.1, 21.2 и 21.3 от ПРСР 2014-2020, както всички изисквания и условия- 

ставки, таван, допустимо и недопустимо комбиниране в рамките на мярката, подготовка 

на заявление за подпомагане/плащане, начин на кандидатстване, одобрение и изплащане 

на помощта. В рамките на финалната дискусия за набиране на идеи участниците 

изразиха: удовлетворение от вниманието; достъпния начин на общуване; удобния 

формат на срещата (близо до тях, в позната обстановка, програма- не ги отделя от 

ежедневните земеделски задачи в активния сезон); необходимост и желание за др. такива 

срещи (при възможност в рамките на следващ панаир АГРА, за да могат да видят 

новостите); позитивна оценка за наличието на специална програма за малките стопанства 

с предложение след 2020 г. да има по-голям акцент и внимание към малките стопани- 

удачно би било предложението за таван на даден бенефициент на ниво ПРСР (има 1 

кандидат, който с натрупвания по мерки/подмерки получава милиони подпомагане, а до 

тези най-малките не стига помощта); да се отделят достатъчно средства за обучението на 

малките- все по-сложно е чертането, новата ОСП ще ги кара да спазват изисквания, които 

„ не са и сънували“. От участниците бе изразено мнението, че е безкрайно сложно 

кандидатстването през ИСУН, както и самата документация- „може ли 300 страници да 

са указанията за подмерките за най-малките стопани“, бе възмущението на един от 

агрономите, работещ и съветващ тази общност, според който проектите за малките би 

трябвало да са формуляр от няколко странички. Бе посочено като бариера за малките 

стопани, кандидатстващи за инвестиции по подпрограмата, неподходящият начин нан 

финансиране (кандидатите трябва предварително да си осигурят финансиране)- би 

следвало помощ да се отпуска на два или три транша- при сключването на договор, а 

после при определена етап на изпълнение. Г-жа Георгиева благодари на присъстващите 

за отделеното време, с което събитието приключи с коктейл в 21:30. 


