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ПРОТОКОЛ 

 

СЪБИТИЕ: Работна среща 

ТЕМА: „Надграждане на капацитета на регионалните координатори от Звеното за 
управление на НСМ“ 

ДАТА: 28 май 2021 г., 

МЯСТО: парк х-л Асеневци, гр. Велико Търново  

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева, ключов експерт към ЗУ на НСМ 

БРОЙ участници: 28 

ЗАПИС/ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: повишаване на експертния капацитет на регионалните 
координатори от ЗУ на НСМ (РК) по отношение на предоставянето и популяризирането 
на регионално ниво на актуалните възможности за подпомагане по стартирали и 
предстоящи за стартиране мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 от ИГРП 2020, на 
възможностите за безвъзмездно консултиране от НССЗ; да се създадат условия за 
взаимен обмен на опит, знания и информация с РК с цел повишаване ефективността от 
тяхната работа относно идентифицирането, събирането и описанието на ценни примери 
за проекти и добри практики по ПРСР 2014-2020; да се обсъди необходимият 
инструментариум за ефективно събиране и разпространение на примерите за проекти и 
добрите практики по ПРСР 2014-2020; да се създадат и осигурят условия за ефективно, 
ефикасно и прозрачно функциониране на ЗУ на НСМ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: 28 експерти от екипа на ЗУ, от които 25 
РК. 

КОМЕНТАРИ/бележки: Срещата започна в 10: 30 ч. Експерт от ЗУ представи 
програмата и целите на работната среща, както и организационни изисквания по 
необходимостта за провеждането на събитието в съответствие с противоепидемичните 
мерки. Срещата продължи с презентация на ключов експерт, в която бяха представени и 
дискутирани всички новости по отношение на прилагането на ПРСР 2014-2020 в 
преходния период на ОСП през 2021 и 2022 г.: основни аспекти на европейското 
законодателство; финансиране на ПРСР 2014-2020 в преходния период; националните 
решения по ПРСР, уреждащи прилагането в преходния период и очакваните приеми през 
2021 г. На РК бяха представени актуалните възможности за подпомагане по стартиралите 
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подмерки 4.1 и 21.1 на ПРСР 2014-2020, както и актуалните възможности за подпомагане 
по предстоящите за стартиране приеми по мерки/подмерки от актуализираната ИГРП на 
ПРСР 2014-2020 за календарната 2021 година. Ключов експерт обясни на РК ролята на 
разработения финансов инструмент по ПРСР 2014-2020, към кого е насочен и какви 
финансови продукти ще бъдат предоставяни към бенефициенти на ПРСР. След времето 
за обяд работната среща продължи с обсъждане на начините за извличане на максимална 
полза от примери за проекти и добри практики, в рамките на която РК и ЗУ споделяха 
успешни примери за идентифициране, събиране, описание и разпространение на добра 
практики по ПРСР 2014-2020. Последваха дискусиите, касаещи организационните 
дейности в работата на ЗУ на НСМ с РК. След кратка кафе пауза и обсъждане на идейния 
работен график за предстоящите дейности от 3-та проектна година, работната среща 
приключи в 17:00 ч. 


