
 
   

1 
 

 

ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Семинар 

ТЕМА: „Споразумения относно законодателния пакет за ОСП 2023-2027 и последните 
промени в проекто-регламентите. Обяснения и практически насоки за новите формуляри 
на SFC“ 

ДАТА: 26 октомври 2021 г., 

МЯСТО: онлайн от х-л „Метрополитън“, гр. София 

ЛЕКТОРИ: експерти от ГД „АГРИ“ на ЕК: Елица Живкова, Марина Бракалова, 
Людмила Хъмчева и Мария Илиева 

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева и Даниела Михайлова, ключови експерти към Звеното 
за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) 

БРОЙ участници: минимум 75 онлайн чрез палтформата Zoom 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Целта на семинара беше да допринесе за развитито на експертния 
административен капацитет по нови и важни теми.  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: експерти от централната администрация 
на МЗХГ, ДФЗ и ЗУ на НСМ 

На 26 октомври 2021 г. се проведе онлайн семинар с участието на експерти от ГД "АГРИ" 
на ЕК на тема „Споразумения относно законодателния пакет за ОСП 2023-2027 и 
последните промени в проекто-регламентите. Обяснения и практически насоки за новите 
формуляри на SFC“. 

Домакин на семинара беше ЗУ на НСМ. Звеното е ангажирано с това, да допринесе за 
развитието на експертния капацитет на централната администрация по отношение на 
придобиването на нови знания в областта на ефективното управление, прилагане, 
наблюдение и оценка на ПРСР и нейното интегриране с други политики, както и да 
съдейства в процеса на стратегическото планиране за ОСП 2023-2027.  

Темите и необходимостта от провеждане на настоящия семинар бяха идентифицирани 
съвместно между УО и ЗУ на НСМ. 

Таргет групата участници бяха експертите от централната администрация на МЗХГ и 
ДФЗ, участващи в разработването на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и свързани 
с прилагането на инструменти от ЕЗФРСР и ЕФГЗ.  
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В онлайн семинара се включиха минимум 75 участници (вкл. 4 лектори от ЕК и 3 
ключови експерти на ЗУ), но точният им брой е по-висок, тъй като в рамките на 
събитието се включваха нови участници от администрацията на МЗХГ и ДФЗ-РА, а 
други пък напускаха Zoom платформата. 

Представени и обсъдени бяха ключови за следващия програмен период 2023-2027 теми 
като: директни плащания, зелената архитектура, секторните интервенции, интервенции 
по втори стълб на ОСП, нови дефиниции, Хоризонталния регламент, новата форма на ЕК 
за структурата на Стратегическия план 2023-2027 в системата SFC2021, връзката Зелена 
сделка- ОСП, очаквания за финалното приемане на законодателния пакет за ОСП 2023-
2027, и вторичното законодателство на ЕС по прилагането му. 

От службите на ГД АГРИ участие като гост-лектори взеха:  

 г-жа Марина Бракалова, която беше лектор по темите за: „зелената архитектура“, 
секторните интервенции, структурата на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и 
новостите на SFC 2021, новостите от постигната в края на юни 2021 г. сделка за ОСП 
за периода 2023-2027, връзката Зелена сделка- ОСП, очаквания за финалното 
приемане на законодателния пакет за ОСП 2023-2027, и вторичното законодателство 
на ЕС; 

 г-жа Елица Живкова, която беше лектор по темите, касаещи Стълб 2 на ОСП 2023-
20207 и връзката Зелена сделка- ОСП; 

 г-жа Людмила Хъмчева, лектор по темите, касаещи директни плащания и  
 г-жа Мария Илиевя, лектор по темите, касаещи Хоризонталния регламент на ОСП 

2023-2027. 

В следобедна част на семинара за целите на разясненията по структурата на 
Стратегическия план по ОСП 2023-2027, г-жа Бракалова демонстрира организацията, 
функционалностите и логическите връзки на новата тестова платформа на системата на 
SFC 2021. Експертите от централната администрацията бяха запозната и с очакваните 
срокове за финализирането на официалното стратиране на системата на SFC 2021. 

Семинарът започна с регистрация в 09:00 ч. и бе официално закрит малко след 14:30 ч. 


