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ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Работна среща за развитие на капацитета на представителите на МИГ и 

техните бенефициенти 

ТЕМА: „Прилагане на ПМС № 160 т 01.07.2016 г. за определяне правилата за 

разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор 

с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ“ 

ДАТА: 22 октомври 2020 г. 

МЯСТО: х-л „Централ“, гр. София 

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

НСМ 

БРОЙ участници: 68 (25 на място и 43 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; развитие капацитета на МИГ и техните 

бенефициенти по ПРСР, подобряване информираността, популяризиране на добри 

практики,  идентифициране на проблеми и трудности, получаване на обратна връзка на 

УО за ефективността и ефикасността от действията; 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 функциониране на ЗУ на НСМ. 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: Представители на МИГ от цялата 

страна, техни бенефициенти и консултанти/съветници, представители на ДФ 

„Земеделие“ и УО на ПРСР 2014-2020, експерти от ЗУ на НСМ. 

КОМЕНТАРИ/бележки: В рамките на проведената на място среща бе осигурена от ЗУ 

на НСМ онлайн връзка чрез дигиталната платформа ZOOM за предварително заявилите 

дистанционно включване участници. Срещата официално откри Таня Георгиева от ЗУ 

на НСМ в 11: 00 ч., след което предостави време на участниците на място да се 

представят пред аудиторията. Експерт от ЗУ представи програмата и целта на срещата, 

дейността на НСМ и ЗУ. Срещата продължи с презентиране от експерт на ДФЗ на 

първата част от лекцията, касаеща прилагането на изискванията и процедурите за 

разглеждане и оценяване на оферти, сключването на договорите в процедурата за избор 
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с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, 

установени в ПМС № 160. По различни аспекти на темата участниците можеха да задават 

въпроси и да искат поясния от г-н Кехайов от ДФЗ, а онлайн връзката осигури 

възможност на участниците да задават въпроси от разстояние и да получат практически 

насоки за решаване на конкретни казуси, свързани с темата. След времето за обяд и 

нетуъркинг „хибридната“ среща продължи с втората лекционна част на г-н Кехайов и с 

оживени дискусии както на място, така с активните участници в дигиталната платформа. 

След кратка кафе пауза работната среща продължи с дискусия за идентифициране на 

добри практики, проблеми и трудности при прилагане на подхода ЛИДЕР/ВОМР, в 

рамките на която бяха събрани идеи за бъдещо сътрудничество с МИГ в рамките на 

НСМ. В рамките на проведените дискусии ЗУ получи различни идеи и предложения от 

няколко източника: първият – по време на лекционната част и дискусията в залата и 

посредством онлайн платформата ZOOM; вторият - от проведените разговори по време 

на кафе-паузата и обяда и третият – от проведената анкета. Основните предложения и 

мнения могат да бъдат обобщени по следния начин: 

• необходимост от провеждане на повече подобни работни срещи, в които различни 

заинтересовани страни по темата да обменят опит, да споделят мнения и да дават 

предложения; 

• необходимост от повече подобни обучения по прилагането на ПМС 160, в които 

експерти на ДФЗ да дават разяснения и препоръки; процедурите за избор на изпълнител 

по ПМС № 160 са новост както за бенефициентите, МИГ, така и за цялата администрация 

в страната, ангажирана с прилагането и контрола на ПРСР 2014-2020, а също и за 

съветническите звена (НССЗ, консултанти); 

• за да бъдат успешни прилаганите процедури на МИГ, е задължително масово обучение 

по темата за ПМС 160 и изграждане на административен капацитет на различни нива;  

• да се анализира каква част от кандидатите по процедури на ПРСР, прилагани в ИСУН 

отпадат поради новия начин на комуникация само през ИСУН и пропуска на важни 

крайни срокове; 

• представителите на МИГ и на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ 

предлагат ДФЗ да създаде работещ механизъм за комуникация с всички МИГ по 

разрешаване на казуси, предоставяне на информация и пр.; съществуващата специална 

поща на ДФЗ за МИГ е „черна кутия“ (никой не отговаря) и от МИГ настояват ДФЗ да 

определи експерт, който има поглед на всичко по подхода и е на разположение на 

всякакво съдействие на МИГ; 

• някои бенефициенти на МИГ се отказват от проектите си поради липса на информация 

за случващото се с процедурите, което пък се дължи на слабата и неефективна 

комуникация на ДФЗ с МИГ; 

• пореден програмен период се допускат на програмно ниво и на ниво прилагане на 

подхода еднакви грешки, от които не се учим и така един толкова удачен подход не 

разгръща потенциала си; 

• да се разработи и приложи екшън план в ДФЗ по разглеждането, оценката, класацията 

и одобряването на проектите през МИГ, с което да се прекрати лошата практика почти 

година бенефициентите/МИГ да не знаят какво се случва с проектите, от една страна и 

от друга- с десетките отворени процедури на МИГ към момента, ДФЗ до няколко месеца 

ще е претрупан; 
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• да се взаимства добър опит от прилагането на подхода по другите оперативни програми, 

които работят добре, а само ПРСР изостава; 

• НСМ, МИГ и техните асоциации, УО и ДФЗ да стартират общи дискусии за 

идентифициране на предложения за подобряване прилагането на подхода в бъдещия 

програмен период, особено в контекста на намерението 10 % от бюджета ма ЕЗФРСР в 

новата ОСП да бъде за подхода ВОМР (обявено от министър Танева по време на 

Международна конференция в к.к. Албена в началото на месец октомври 2020 г.). 

Събитието бе официално закрито в 17ч. 

 


