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ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Работна среща за набиране на идеи за бъдещия програмен период  

ТЕМА: „Общата селскостопанска политика след 2020 г.“ 

ДАТА: 20 февруари 2020 г. 

МЯСТО: х-л Ловеч, гр. Ловеч 

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева, ключов експерт към ЗУ на НСМ 

БРОЙ участници: 40 

ЗАПИС/ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Осигуряване на подкрепа на УО при подготовката за бъдещия 

програмен период след 2020 г.; мобилизиране и ангажиране на заинтересованите от 

политиката за развитието на селските райони страни при подготовката за новия 

програмен период; постигане на широка представителност; създаване на условия за: 

набиране на идеи за програмирането; взаимен обмен на опит, знания и информация; 

запознаване с хода на преговорите на новата ОСП, новия модел на прилагане на ОСП 

след 2021 г., преходния период на ОСП; получаване на обратна връзка от водената 

политика; популяризиране на възможностите за подпомагане на земеделските стопани 

през 2020 година по инвестиционни и компенсаторни мерки/подмерки; активизиране на 

интереса на различни категории бенефициенти към предстоящите приеми през 2020 

година по мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020, вкл. представяне на нормативните 

промени в сектор „животновъдство“ и подкрепата на ПРСР за постигане на завишените 

изисквания за биосигурност; популяризиране дейността на ЗУ и ролята на НСМ, 

привличане на нови членове към НСМ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: земеделски производители от всякакви 

производствени направления от областта; съветнически служби и консултанти; 

представители на ОД на ДФЗ- Ловеч и общински служби по земеделие- Ловеч, Троян, 

Тетевен; 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 лекторите в срещата, дейността 

на НСМ и ЗУ. Срещата продължи с дискусия по представената от Мария Христова, 

съветник в МЗХГ, актуална информация за новата ОСП за периода 2021- 2027 г., като 

бяха засегнати следните основни моменти: ход на преговорния процес на ниво ЕС; 
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позицията на България по ОСП, която ще бъде поддържана през 2020 г. при преговорите 

на ниво ЕС, статус на стратегическото планиране, новата „зелена архитектура“, 

комуникационната стратегия на МЗХГ по разработването на националния Стратегически 

план по ОСП за периода 2021-2027, както и основните предизвикателства у нас и в ЕС 

по темата. Съветникът на МЗХГ по ОСП запозна участниците и с тема за „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 и мерки от 

Програмата, които ще се прилагат в преходната 2021 г.; очаквани нормативни промени 

за въвеждане на преходните правила. Работната среща продължи с презентация на Таня 

Георгиева за новия модел на прилагане на ОСП след 2021 г. и предложения на ЕК за 

видовете интервенции за развитие на селските райони след 2021 г., в която бе 

акцентирано на темите за: стратегически план за ОСП след 2021 г.; околна среда и 

климат; райони с природни или друга специфична ограничения; инвестиции; 

установяване на млади фермери; инструменти за управление на риска; сътрудничество и 

ЛИДЕР; обмен на знания и информация; финансови разпоредби; прехвърляне на 

средства между Стълб I и Стълб II на ОСП. Г-жа Георгиева запозна аудоторията с 

постиженията на политиката за развитие на селските райони в България, фокусирайки се 

върху представянето на основни изводи от последващата оценка (ex-post) на ПРСР 2007-

2013, основни изводи от текущата оценка на ПРСР 2014-2020, напредък в изпълнението 

на ПРСР 2014-2020 към 31.12.2019 г. ИГРП 2020. Участниците получиха от ключовия 

експерт на ЗУ насоки към предстоящата съвместна работа за набирането на идеи и 

предложения за бъдещия програмен период, които представиха и дискутираха с 

аудиторията след времето за обяд и кафе. На участниците бе предоставена специално 

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

мнения относно бъдещия програмен период по ОСП като обратна връзка към УО. 

Дискусията за набиране на идеи по новата ОСП бе модерирана от ключовия експерт на 

ЗУ на НСМ, който насърчаваше всички участници да дават предложения, идеи и мнения 

по зададената тема. След оживената дискусия срещата продължи с презентиране от 

експерти на МЗХГ на възможностите 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. След кратка финална дискусия с лекторите 

събитието бе официално закрито в 18ч. 


