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РАБОТНА СРЕЩА  

 

„Набиране на идеи и обратна връзка относно прилагането на 

процедурите за избор на изпълнител по ПРСР 2014-2020, предложения за 

справяне с предизвикателствата и подготовка за новия програмен период“ 

 

 

ПРОГРАМА 
24 юни 2022 г., х-л Метрополитън, зала Брюксел, гр. София 

 

Основни цели на срещата: 

 да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел набиране на идеи 

и обратна връзка относно подобряване на прилагането и изпълнението на ПРСР 2014-2020 и 

подготовка за новия програмен период;  

 да бъдат генерирани нови решения и предложения от заинтересованите страни въз основа на 

добри европейски практики и националния опит; 

 да се установи какви нови механизми биха способствали за подобряване на работата на 

администрацията и облекчаването на административната тежест;  

 да бъде получена обратна връзка по темата от широк кръг заинтересовани страни и 

своевременното й адресиране към УО с предложения, във връзка с подготовката на новия 

програмен период; 

 да се мобилизират заинтересованите страни в тематичната работа на Националната селска 

мрежа (НСМ) и Звеното за управление (ЗУ). 

 

24 юни 2022 г. 

09:30 –10:00 Регистрация, административни въпроси & кафе 

10:00 –10:15 Откриване и представяне на целите, програмата и участниците в срещата 

 

Ключов експерт от ЗУ на НСМ 

10:15 –10:55 Политика за развитие на селските райони в България в периода 2014-2020 и 

ролята на ИА СОСЕЗФ:  

 Правна рамка за извършване на дейност на ИА СОСЕЗФ; 

 Често допускани грешки, основни изводи и препоръки, свързани с 

изпълнението на Програмата, включително с контрола върху прилагането 

на ПМС № 160/2016 г. и ЗОП; 

 Основни акценти, изводи и предложения за подобряване на системите за 

контрол на РА, във връзка със слабостите установени при сертификация 

на разходите.  

 

Лектор - Представител на ИА СОСЕЗФ 

10:55 –11:10 Акценти, въпроси и коментари  

 

Модератор- ключов експерт от ЗУ на НСМ 
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11:10 –11:45 Политиките за развитие на селските райони в България: 

 Често допускани грешки от страна на бенефициентите, включително 

трудности при извършване на последващ контрол върху прилагането на 

ПМС № 160/2016 г. и ЗОП; 

 Фактори, оказващи влияние върху прилагането и изпълнението на 

Програма; 

 Научени уроци и представяне на различни практики и предложения, с цел 

подобряване на системите за управление и контрол от ДФЗ-РА през новия 

програмен период 2023-2027 г. 

 

Лектор - Представител на ДФЗ-РА 

11:45 –12:00 Акценти, въпроси и коментари  

 

Модератор- ключов експерт от ЗУ на НСМ 

12:00-13:00 Обяд  

13:00 –13:45 Политиките за развитие на селските райони в България в контекста на 

подготовката на новия програмен период 2023-2027 г.: 

 Основни изводи от прилагането на ПРСР 2014-2020; 

 Представяне на концепцията за новия програмен период. Подготовка за 

периода 2023-2027. Изисквания и съдържание на Системите за управление 

и контрол. Ролята на ИА СОСЕЗФ в периода 2023-2027.  

 Научени уроци и предложения за справяне с предизвикателствата при 

подготовката за новия програмен период 2023-2027. 

 

Лектор - Представител на УО и ДФЗ-РА 

13:45 –14:00 Акценти, въпроси и коментари  

 

Модератор- ключов експерт от ЗУ на НСМ 

14:00 –14:30 Кафе пауза 

14:30 –16:00 Дискусия за обобщаване на постъпилите идеи и генерираните решения, 

очертаване на основните предизвикателства пред бъдещото изпълнение на 

ПРСР 2014-2020, идеи за новия програмен период 2023-2027  

 Обобщаване на основните изводи от прилагането на ПРСР 2014-2020, 

включително свързани с процедурите за избор на изпълнител; 

 Научени уроци и обобщаване на различни практики и предложения, с цел 

подобряване на системите за управление и контрол от УО и РА през новия 

програмен период 2023-2027 г.; 

 Обобщаване на всички постъпили предложения и препоръки, 

включително за нуждата от организиране на дискусии и работни срещи от 

страна на ЗУ на НСМ за справяне с предизвикателствата и подготовка за 

новия програмен период 2023-2027 г. 

 

 

Модератор- ключов експерт от ЗУ на НСМ 
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