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ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра 

практика по ПРСР 2014-2020 

ТЕМА: 1/ тематична среща: „Предимства и предизвикателства при внедряването на нови 

технологии за отглеждане на етерично-маслени култури“; „Перспективи и 

предизвикателства за отглеждането и преработката на етерично-маслени култури в 

България“; „Ролята на ПРСР в насърчаване на производствената диверсификация, 

производството на биологични продукти, ефективното използване на ресурсите, 

приемствеността на поколенията, трансфера на новите технологии и реализацията на 

иновативни идеи“; 2/ Посещение на земеделско стопанство и нова дестилерия за 

етерично-маслени култури с цел демонстрация на добра практика по подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на ПРСР 2014-2020 

ДАТА: 14 август 2020 г. 

МЯСТО: 1/тематична среща в ТИЦ „Мелницата“- конферентна зала ет. 6, гр. Балчик; 

2/демонстрация на добра практика по ПРСР- селскостопански двор в с. Царичино, общ. 

Балчик, обл. Добрич 

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева, ключов експерт към ЗУ на НСМ 

БРОЙ участници: 29 

ЗАПИС/ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: създаване на условия за активна връзка и комуникация между 

заинтересованите страни за взаимен обмен на опит, знания и информация; даване на 

приоритет на актуална и значима тема; създаване на условия за ефективно, ефикасно и 

прозрачно функциониране на ЗУ на НСМ; предоставяне на възможност за обсъждане, 

консултиране, участие и ангажиране на по-широк кръг от на заинтересованите страни в 

процеса на формиране на решенията чрез подхода „отдолу-нагоре“; популяризиране на 

дейността на ЗУ, ролята на ЗУ и на НСМ, структурата и взаимовръзките между 

администрацията и заинтересованите страни, ползите от членство в НСМ; привличане 

на нови членове към НСМ; популяризиране на добри практики по ПРСР, както и приноса 

на програмата за конкурентоспособността на фермери, преработватели, за насърчаването 

на производствената диверсификация, производството на биологични продукти, 

ефективното използване на ресурсите, приемствеността на поколенията, трансфера на 

новите технологии и реализацията на иновативни идеи и пр.; набиране на идеи за бъдещо 

сътрудничество между тази целева група и ЗУ в рамките на НСМ 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: фермери и преработватели от района на 

Варна и Добрич; браншови организации- НАЗ и АЗПБ, експерт от ТОО-Варна на 

НССЗ, ЗУ на НСМ 

КОМЕНТАРИ/бележки: Тематичната среща започна в 10 : 30 ч. Експерт от ЗУ 

представи програмата, целта и участниците в срещата. След като експерт от ЗУ 

предостави време на всеки един участник да се представи пред аудиторията, беше 

презентирана дейността на НСМ и ЗУ, както и начините и ползите от членство в НСМ. 

Срещата продължи с дискусия между участниците по темите за: предимства и 

предизвикателства при внедряването на нови технологии за отглеждане на етерично-

маслени култури; перспективи и предизвикателства за отглеждането и преработката на 

етерично-маслени култури в България. Последва представяне от двама фермери на техни 

успешни проекти по ПРСР: 1/ Петър Димитров изнесе подробна презентация за 

реализиран проект на дестилерия „Преработка на биологично сертифицирани етерично-

маслени култури“, който е финансиран по подмярка 4.2. «Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти» от ПРСР 2014-2020- той илюстрира развитието 

на идеята за проекта от самото й зараждане до крайната реализация; 2/ Мартин Драганов 

разказа за успешно реализиран проект за производство на компост в с. Памукчи, общ. 

Нови пазар, финансиран по мярка 311 на ПРСР 2007-2013. Последва оживена дискусия 

за адаптацията на фермерите към климатичните промени, заплахите за устойчивостта и 

рентабилността на стопанствата, минимизирането на рисковете от пазарните смущения, 

държавната политика по отношение на хидромелиоративната инфраструктура, тежките 

регулации с режима на ползване на вода за селскостопански нужди, и пр. Участващите в 

дискусията фермери, които произвеждат освен лавандулово масло, но и работят с други 

перспективни ЕМК, разказаха какви са техните стратегии, които предприемат, за да 

могат да се адаптират към все по-сложната ситуация, свързана с екстремните 

метеорологични условия. Дадоха съвети как да се минимизира риска от пазарните 

колебания и да се повиши доходността в основните култури, които отглеждат. В рамките 

на финалната дискусия бяха споделени различни гледни точки относно ролята на ПРСР 

в насърчаване на производствената диверсификация, производството на биологични 

продукти, ефективното използване на ресурсите, приемствеността на поколенията, 

трансфера на новите технологии, реализацията на иновативни идеи и пр. Споделяйки 

мения и критики относно предходния и настоящия програмен период, относно 

противоречивата роля на държавата и недостатъчния контрол, скока на площите с 

етерично-маслени култури, увеличението на дестилационните мощности у нас, 

проблемите на билогичното прозиводство и пазарните тенденции, участниците изразиха 

очаквания и препоръки за новия програмен период на общата селскостопанска политика. 

Участниците изразиха мнение, че при разработването на националния Стратегическия 

план за ОСП 2021-2027 за сектора на ЕМК трябва: внимателно да се подберат 

приоритетите след прецизна съпоставка на съществуващия преработвателен капацитет в 
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областите на страната и съответното развитие на площите с ЕМК; важни ще са стимулите 

за допълнително развитие на веригата на стойността защото при по-добра интеграция на 

тези производства с парфюмерийната, козметична и фармацевтична индустрия, по-

голяма част от създаваната стойност ще може да остава в страната; належащо е 

решаването на проблемите при контрола и регистъра на биологичните оператори, както 

и повече обучения за биофермерите, особено в контекста на засиленото внимание и 

новите амбиции по отношение на биологичното производство в европейската стратегия 

„От фермата до трапезата“; да се направят обективни изводи от прилаганите мерки по 

ПРСР за сдружаване на фермерите, за иновациите и късите вериги на доставки, въз 

основа на които да се разработят адекватни на реалността и нуждите на сектора 

инструменти. Последва обяд с интересно неформални дискусии по официалните теми. 

Във втората половина на деня участниците посетиха новоизградената дестилерия в с. 

Царичино, която Петър презентира по време на тематичната среща. Г-жа Георгиева 

благодари на присъстващите за отделеното време, с което събитието приключи в 16:30.  

 

 

 

 

 


