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ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Работна среща  

ТЕМА: Набиране на идеи и обратна връзка за провежданите политики в земеделието 

ДАТА: 18 февруари 2020 г. 

МЯСТО: „Парк хотел Кюстендил“, гр. Кюстендил 

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

НСМ 

БРОЙ участници: 36 

ЗАПИС/ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Да се мобилизират заинтересованите страни в политиката за 

развитие на селските райони в предоставянето на идеи за повишаването на 

ефективността и ефикасността на ПРСР, както и за бъдещия програмен период; 

представяне и обсъждане на подкрепа на ОСП след 2020 г. за развитие на селските 

райони; да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация между 

членовете на НСМ, потенциални такива, администрацията и др. заинтересовани страни 

с цел набиране на идеи и получаване на обратна връзка от водената политика в 

земеделието; да се установи какви партньорства и комуникационни връзки между 

заинтересованите страни са необходими за бъдещето, като се надгражда съществуващия 

опит на НСМ; популяризиране на възможностите за подпомагане на земеделските 

стопани през 2020 г. по инвестиционни и компенсаторни мерки/подмерки; активизиране 

на интереса на различни категории бенефициенти.  

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: земеделски производители от всякакви 

производствени направления от областта, представител на ОИЦ- Кюстендил, 

представители на общински служби по земеделие, представители на ръководството и 

експерти на МЗХГ, експерти от ЗУ на НСМ. 

КОМЕНТАРИ/бележки: Срещата официално откри зам.-министър Чавдар Маринов в 

11: 00 ч. Експерт от ЗУ представи програмата, целта и участниците в срещата, дейността 

на НСМ и ЗУ и изнесе презентация за европейски мрежови подход в политиката за 

развитие на селските райони, ролите на националните селски мрежи в политиката за 

развитието на селските райони на ЕС, като и тяхната еволюция и трансформирането им 

в ОСП Мрежи след 2020 г. Участниците бяха запознати с възможността и ползите от 
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членство в НСМ, както и с комуникационните канали на НСМ за популяризиране на 

информация, привличане на нови членове и пр. Срещата продължи с дискусия по 

представената от експерт на МЗХГ комуникационната стратегия за включване на 

заинтересованите страни при разработването на Националния стратегическия план за 

ОСП 2021-2027, новосформираната Координационна група в МЗХГ по ОСП, както и 

целта и работата на Тематичната работна група за ОСП 2021-2027 към МЗХГ. 

Участниците получиха насоки към предстоящата съвместна работа за набирането на 

идеи и предложения по секторната политика, които представиха и дискутираха с 

аудиторията след времето за обяд. На участниците бе предоставена специално 

разработена от ЗУ на НСМ анкета, чрез която да изразят свои идеи, предложения и 

мнения относно провежданите политики в земеделието като обратна връзка към УО. 

След кратка кафе пауза 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 целеви 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. В контекста на дискусиите за компенсаторните мерки и схемите по 

директни плащания, експерти на МЗХГ презентираха актуална информация за 

преходната 2021 година на преход между ОСП 2014-2020 и ОСП 2021-2027, в която бяха 

разяснявани следните основни моменти: преходните разпоредби на ЕК за 2021 г.; 

състояние на преговорите за преходната 2021 г. в ЕС; възможност за удължаване на 

ПРСР 2014-2020, мерки от Програмата и схеми на директни плащания, които ще се 

прилагат в преходната 2021 г.; очаквани нормативни промени за въвеждане на 

преходните правила. След кратка финална дискусия с лекторите събитието бе официално 

закрито в 17ч. 

 


