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ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Информационен семинар  

ТЕМА: „Възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2020 г.  

Приеми по ПРСР 2014-2020 и новости в Кампания 2020. Актуално за ОСП 2020+“ 

ДАТА: 12 февруари 2020 г. 

МЯСТО: х-л Терра Европа, гр. Търговище 

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева и Даниела Михайлова, ключови експерти към ЗУ на 

НСМ 

БРОЙ участници: 50 

ЗАПИС/ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: развитие на капацитета и подобряване на информираността на 

потенциалните бенефициенти за възможностите, които ПРСР 2014-2020 предоставя по 

мерките и подмерките (инвестиционни и компенсаторни), които ще бъдат отворени през 

2020 година; разясняване на нормативните промени и новостите в условията и 

допустимостта на бенефициентите, вкл. процедурите по кандидатстване и отчитане на 

проекти по различни мерки/подмерки; представяне на новостите в дигитализацията на 

подаването на заявления за подпомагане в Кампания 2020; популяризиране на актуална 

информация за целевите приеми по мерки/подмерки на ПРСР 2020, насочени към 

повишаване на биосигурността в стопанствата от сектор „животновъдство“, както и 

разясняване на нормативните промени и новите изисквания към животновъдните обекти; 

предоставяне на актуална информация за хода на преговорния процес за ОСП 2020+, за 

стратегическото планиране, за възможностите за удължаване и финансиране на някои 

мерки от ПРСР 2014-2020 в преходната 2021 г.; популяризиране на интерактивния 

иновационен модел в рамките на ЕПИ-АГРИ, преодоляване на дефицита на публична 

информация; популяризиране на актуална информация за възможностите, които 

подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020 предоставя за подкрепа за хоризонтално и вертикално 

сътрудничество между участниците във веригата за доставки, за изграждането и 

развитието на къси вериги на доставки и местни пазари; активизиране на интерес към 

подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020; представяне на европейски опит в иновациите при 

късите вериги за доставка на храни; получаване на обратна връзка за ефективността и 

ефикасността от прилагането на Програмата; популяризиране на ролята и дейността на 

НСМ. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: земеделски производители от всякакви 

производствени направления от областта, съветнически служби и консултанти, 

представители на МИГ от областта, представители на ОД на ДФЗ, представители на 

ръководството и експерти на МЗХГ, експерти от ЗУ на НСМ. 

КОМЕНТАРИ/бележки: Срещата официално откри зам.-министър Вергиния Кръстева 

в 14: 00 ч. Експерт от ЗУ представи програмата, целта и участниците в срещата, 

дейността на НСМ и ЗУ. Срещата продължи с презентиране от експерти на МЗХГ 

относно възможности за подкрепа през 2020 година по мерки и подмерки на ПРСР 2014-

2020, която включваше актуална информация за: предстоящи приеми и новости по 

инвестиционните мерки, по целиви приеми за сектор „животновъдство“ по подмерки на 

Програмата и новите завишени нормативни изисквания в сектор „животновъдство“; 

предстоящите приеми и новости при компенсаторните мерки (агроекология, 

биоземеделие, Натура 2000, НР1/НР2, хуманно отношение към животните); новости в 

условията на мерките и в дигитализацията на подаването на заявления за подпомагане в 

Кампания 2020. След време за обяд и кафе пауза семинарът продължи с дискусия по 

представената от Мария Христова, съветник в МЗХГ, актуална информация за новата 

ОСП след 2020 г., като бяха засегнати следните основни моменти: ход на преговорния 

процес на ниво ЕС; подготовка за преходната 2021 година, удължаване на ПРСР 2014-

2020 и мерки, които ще се прилагат в преходната 2021 г.; статус на стратегическото 

планиране, новата „зелена архитектура“, комуникационна стратегия на МЗХГ по новата 

ОСП. Информационният семинар завърши с презентация на Таня Георгиева от ЗУ на 

НСМ, която представи: ЕПИ-АГРИ, моделът на оперативните групи и мярка 16 

„Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020 за подкрепа прилагането на интерактивния 

иновационен модел и за постигане на целите на ЕПИ; възможности за подкрепа по 

подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между 

участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 и посочи европейски примери 

на оперативни групи за иновации по ЕПИ. До 18 ч. продължиха дискусиите в 

аудиторията, след което семинарът бе закрит официално. 
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