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ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Обучение за експерти от централната администрация на ДФЗ-РА с 

видеоконферентно обучение на експерти от регионалната ДФЗ- РА 

ТЕМА: „Подготовка за прилагане на подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане 

за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители 

COVID 3“ от 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: 23 октомври 2020 г. 

МЯСТО: х-л „Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел“, гр. София 

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

НСМ 

БРОЙ участници: 85 (18 на място и минимум 67 през дигитална платформа ZOOM) 

ЗАПИС/ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Прилагане на ефективен подход, отговарящ на нуждите на 

посочените групи за придобиване на знания в областта на ефективното управление, 

прилагане, наблюдение и оценка на ПРСР; оказването на методическа помощ на УО на 

ПРСР при усвояване на предварително определените теми, съответстващи на 

потребностите на участниците в обучението; популяризиране дейността на НСМ сред 

посочените групи и привличане на нови членове; набиране на идеи относно бъдещи 

възможностите за сътрудничество с представители на посочените групи в рамките на 

НСМ; ефективно, ефикасно и прозрачно изпълнение на договорните ангажименти на ЗУ 

на НСМ с Възложителя. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: Представители на централната 

администрация на ПРСР 2014-2020- ДФЗ-РА и НССЗ, представители на регионалната 

администрация на ДФЗ- РА от цялата страна, експерти от ЗУ на НСМ. 

КОМЕНТАРИ/бележки: В рамките на проведената на място в зала обучение бе 

осигурена от ЗУ на НСМ онлайн връзка чрез дигиталната платформа ZOOM за 

предварително заявилите дистанционно включване в обучението представители на 

регионалните звена на ДФЗ-РА, на УО и експерт от Централно управление (ЦУ) на ДФЗ-

РА. Срещата официално откри Таня Георгиева от ЗУ на НСМ в 10: 00 ч., презентирайки 

програмата и целта на обучението, целите и ролята на НСМ, дейността на ЗУ, 
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възможностите за членство в НСМ и ползите от него. С оглед на натовареността на 

регионалните звена на ДФЗ-РА, ангажирани с редица приеми по различни отворени 

схеми за подпомагане, ЗУ на НСМ и участниците от централната администрация на ДФЗ-

РА уважиха тяхното искане за разместване в програмата и като първо бе реализирано 

онлайн обучението за регионалните звена на ДФЗ-РА. Лектори в онлайн обучението в 

зала бяха г-жа Юлия Лилянова и г-н Пламен Пеев (участващ чрез дигиталната 

платформа) от отдел „Договориране“ на ДФЗ-РА. Онлайн връзката осигури възможност 

на експертите от регионалните звена на ДФЗ-РА да задават въпроси от разстояние и да 

получат практически насоки и указания по различни аспекти, свързани с темата. След 

като г-н Пеев онагледи пред регионалните експерти особеностите в работата с 

вътрешната информационна система на ДФЗ-РА при приемането на заявления от 

кандидатите по подмярка 21.3, последва обучението за експертите от централната 

администрация на ДФЗ-РА и НССЗ. Основен лектор в двете части на обучението за 

централната администрация в зала беше г-жа Мариана Николова от отдел „Оторизация“ 

на ДФЗ-РА, която в първа част от презентация си представи всички нормативни 

изисквания, касаещи подмярка 21.3: европейска регулация, национална уредба, условия 

за допустимост на сектори и кандидати, финансови параметри на подпомагането. След 

времето за коктейл и нетуъркинг продължи втората част от обучението за експертите от 

ЦУ на ДФЗ-РА, с лектор г-жа Николова, която презентира детайли процедурите на ДФЗ-

РА по одобряване, договориране и оторизация по подмярката, начините и видовете 

проверки на изискуемите документи, видовете справки в различни регистри и 

пр.,  давайки множество указания, примери и отговори на въпроси. След кратка кафе 

пауза работната срещата продължи с дискусия за възможните начини за бъдещо 

сътрудничество с ДФЗ в рамките на НСМ, на централно и регионално ниво. В рамките 

на дискусиите на място експертите от централната администрация на ДФЗ изразиха 

позитивна оценка за предоставената от ЗУ на НСМ възможност за обмен на знания и 

идеи, за добрата организация и подбора на лектори от ЦУ на ДФЗ-РА, за възможността 

за комуникация на експерти от централната администрация с техни колегите от 

областните дирекции и съвместно запознаване с изискванията, както и проследяване на 

целия процес на подмярката и др. Представителите на ДФЗ-РА изразиха желание за 

участие в провеждането на събития на ЗУ на НСМ. 

 


