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ПРОТОКОЛ 

 

СЪБИТИЕ: Информационен семинар  

ТЕМА: „Възможности за подкрепа по подмярка 6.1. и подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020. 
Актуални възможности за подкрепа по схеми на ДФ „Земеделие“. Очаквани интервенции 
по директните плащания в новия програмен период.“ 

ДАТА: 15 октомври 2021 г. 

МЯСТО: зала „При Петко“, село Чалъкови, община Раковски 

МОДЕРАТОР и ЛЕКТОР: Таня Георгиева, ключов експерт към ЗУ на НСМ 

БРОЙ участници: 32 

БРОЙ кафе паузи/обяд: 1 кафе пауза, 1 коктейл 

ЗАПИС/ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: достигане до ромската общност-фермери с информация за:  
възможностите, които предстоящите приеми по подмярка 6.1. и 6.3 на ПРСР 2014-2020 
предоставят за подкрепа на инвестициите на младите фермери и малките стопанства в 
преходния период на ОСП 2021-2022; актуални възможности за подкрепа по схеми на 
ДФЗ; очаквани интервенции по директните плащания в новия програмен период; 
прилагане на ефективен подход, отговарящ на техните нуждите за формиране на базови 
познания, свързани с подготовката и начина за кандидатстване, както и изпълнението на 
различните изисквания при реализация на проектите и пр.; набиране на идеи за бъдещо 
сътрудничество между тази целева група и ЗУ в рамките на НСМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: фермери от ромската общност; 
представители на член на НСМ още от 2007-2013- Фондация „Земята източник на 
доход“; представител на АУ- Пловдив; експерти от ЗУ на НСМ 

КОМЕНТАРИ/бележки: Срещата започна в 17: 00 ч. Експерт от ЗУ представи 
програмата, целта и участниците в срещата, дейността на НСМ и ЗУ, както и 
организационни изисквания по необходимостта за провеждането на семинара в 
съответствие на противоепидемичните мерки. Срещата продължи с презентация на ЗУ 
на НСМ по заложените в програмата теми, по които протече и дискусия с участниците. 
Беше представена и възможността за  съдействието на НССЗ при изготвянето на бизнес 



 
   

2 
 

план, окомплектоването на проектните предложения и подаването им ИСУН, бяха 
дадени конкретни съвети и препоръки. 

Участниците посочиха като бариера голямата административна тежест на 
подмерките за малките и младите стопанства. Сред участниците имаше бенефициенти 
по тези подмерки, според които е крайно затормозяващо над 6 и повече години да трябва 
да отделят за проектите, визирайки времето за подготовка, забавянето на одобрението и 
договорирането, изпълнение и мониторинг и споделиха „Такъв дълъг период изисква да 
имаш под ръка съветник, който да ти помага, а и неминуемо води до грешки в периода 
на мониторинг“. Отново беше дадено предложението от предходните ни срещи с тях, 
проектите за малките да са формуляр от няколко странички, особено ако продължават да 
кандидатстват през ИСУН. Според участниците трябва да са се направят законови 
промени, така че за малките и младите да не се прилагат крайно тежките процедури за 
избор на изпълнител по ПМС № 160. 

В рамките на обсъждането на критериите за подбор, които ще са приложими при 
предстоящия прием на подмерки 6.1 и 6.3, по- специално в частта за иновации, почти 
всички участници показват интерес за закупуване на компютър за стопанствата си, тъй 
като нямат такива и това не им позволява да се научат качествено за „чертането“ по 
схемите на директните, да имат мейли и пр. и това налага непрекъснато да търсят 
съветническа подкрепа. Други проявиха интерес към закупуването на дронове, 
споделяйки за какво биха ги използвали. ЗУ поясни, че предстои УО да дефинира какви 
ще са тези инвестиции и пое ангажимент на етап обществено обсъждане да информира 
Фондацията, с цел даването на практични за фермерите предложени. 

Относно новия програмен период беше дадено предложение по схемата за 
дребните стопанства. Според участниците трябва МЗХГ да организира информационни 
кампании още от средата на 2023 г., а при разписването на схемата да се предвиди 
достатъчно дълъг срок за включването на дребните фермери, тъй като при старта на 
програмния период 2014-2020 много дребни фермери не са знаели за тази възможност и 
са изпуснали срока. 

Други споделени мнения на участниците бяха по отношение на: 
предизвикателствата около пандемията, визирайки растящите цени на суровини и 
затрудненията при реализация на продукцията; последиците за стопанствата от 
августовската градушка, причинена от временно спряната самолетна защита поради 
военно въздушно обучение. 
В рамките на финалната дискусия за набиране на идеи участниците изразиха: 
удовлетворение от вниманието; достъпния начин на общуване; удобния формат на 
срещата (близо до тях, в позната обстановка, програма- не ги отделя от ежедневните 
земеделски задачи в активния сезон); необходимост и желание за др. такива срещи - при 
възможност, когато излезе проекта на Стратегическия план по ОСП 2023-2027, за да 
могат да бъдат запознати с всички нови възможности, които ще са подходящи за тях. Г-
жа Георгиева благодари на присъстващите за отделеното време, с което събитието 
приключи с коктейл в 21:00 ч. 


