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ПРОТОКОЛ 

 

СЪБИТИЕ: Работна среща 

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

ДАТА: 29 май 2021 г., 

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

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева, ключов експерт към ЗУ на НСМ 

БРОЙ участници: 29 

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 актуална информация, касаеща реформата на ОСП 2023-2027 и 
произтичащите от нея новости и възможности; да се създадат условия за взаимен обмен 
на опит, знания и информация с РК с цел повишаване ефективността от тяхната работа 
относно популяризирането на информация за всички новости, произтичащи от новите 
цели и инициативи на ЕС; да се наберат идеи относно бъдещата визия и възможности за 
сътрудничество в рамките на новата Мрежа по ОСП 2023-2027; да се създадат и осигурят 
условия за ефективно, ефикасно и прозрачно функциониране на ЗУ на НСМ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: 29 експерти  

КОМЕНТАРИ/бележки: Срещата започна в 9 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 
новите моменти на ОСП 2023-2027, актуална информация за напредъка в преговорния 
процес на ниво ЕС и позицията, която страната ни защитава. Детайлно бе обяснена 
новата „зелена архитектура“ на ОСП след 2023 г. Презентацията продължи с обяснения 
и дискусии относно механизма на мобилизация на заинтересованите страни в 
разработването на Стратегическия план по ОСП 2023-2027, ролята на ЗУ на НСМ в него, 
статус на работния процес у и разработените към момента проектите на интервенции към 
Стратегическия план по ОСП 2023-2027.  
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На РК беше представен и проекта на визията бъдещата Мрежа по ОСП и основните 
изисквания към нея, заложени в проекторегламента за стратегическите планове по ОСП 
2023-2027, което бе съпроводено с обмен на идеи относно ролята, функциите и 
управлението на бъдещата Мрежа по ОСП. След времето за обяд работната среща 
продължи с презентация на ключов експерт по новите инициативи на ЕК, произтичащи 
от Зелената сделка на ЕС: стратегия „От фермата до трапезата“ и дългосрочните цели на 
ЕС; стратегия за Биологично разнообразие 2030 и дългосрочните цели на ЕС; нов План 
за действие за развитие на биологичното производство; въглеродното земеделие като нов 
екологичен бизнес модел в ЕС. Последва активна дискусия по представените „зелени“ 
инициативи на ЕК. След кратка кафе пауза последва представяне и обсъждане на 
новостите в сайта на НСМ и набиране на идеи от РК за надграждането му в бъдеще. На 
РК бе предоставена разработена от ЗУ за целите на срещата форма за обратна връзка, 
след чието попълване последва времето за поставяне на теми от РК и свободна дискусия, 
в рамките на която бяха споделени множество мнения, касаещи работата на РК и 
наблюденията им взаимодействията им с членовете в техния регион относно: сложността 
на проектите и процедурите по ПРСР 2014-2020 от 2018 г. насам; голямото забавяне в 
разглеждането на подадените проекти в ИСУН; необходимостта от анализ на ефекта от 
кандидатстването чрез ИСУН; лошата комуникация между бенефициенти и ДФЗ през 
ИСУН; трудното отчитане и подаване на проекти; масовата липса на знания у 
бенефициенти за прилагане на процедурите по ПМС 160 и острата необходимост от 
обучения, които ДФЗ да проведе; непрекъснато променящи се условия при 
кандидатстване преди всеки прием; неясните разяснения публикувани от УО по време 
на приемите; различния подход при разглеждане и проверка на стопанствата; страховете 
на бенефициентите да разкрият добри практики заради зложелатели и нови проверки от 
ДФЗ; необходимостта да се организират демонстрации на добри ферми, с цел обмяна на 
опит; сайтовете на ДФЗ и МЗХГ да са по-лесно структурирани, за да се намира лесно 
информацията;  необходимостта ролята на НСМ да бъде по-силно представена в 
публичното пространство от ръководството на МЗХГ и пр. Последва уреждането на 
логистичните въпроси и работната среща приключи в 15:30 ч. 


