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ПРОЕКТ! 

 
„Актуално за хода на преговорите и финализирането на  

Стратегическия план по ОСП за периода 2023-2027“ 
 

 

ПРОГРАМА 
26 юли 2022 г., хотел „Метрополитън“, гр. София 

 
Основни цели: 

 да се създадат условия за открита дискусия и получаване на обратна връзка от 
заинтересованите страни относно проекта на Стратегически план по ОСП 2023-2027;  

 да бъде предоставена своевременно актуална информация за хода на преговорите с ЕК 
относно проекта на Стратегически план по ОСП 2023-2027;  

 принос за прозрачността на процеса по финализирането на стратегическото планиране 
за ОСП 2023-2027; 

 да се създадат условия за открит взаимен обмен на опит, знания и информация, както и 
за поставяне на въпроси, търсене на решения на общи проблеми и пр. по поставената 
тема; 

 да се отговори на очакванията на земеделската общност относно ангажираността й в 
процеса по финализирането на проекта на Стратегически план по ОСП 2023-2027;    

 да се осигури подкрепа на УО за новия програмен период; 
 популяризиране дейността на НСМ и привличане на нови членове. 

26 юли 2022 г. 
10:00-10:30 Регистрация & кафе 

10:30- 10:40 Официално откриване от д-р Момчил Неков, заместник-министър на земеделието 
 
Встъпителни думи от Звеното за управление на НСМ  
ключов експерт на ЗУ на НСМ 

10:40-12:30 Актуално за хода на преговорите по Стратегическия план за ОСП за периода 2023-2027: 
 Адаптиране с оглед гарантиране на продоволствена сигурност след войната в Украйна 
 Връзка SWOT анализ- оценката на потребности-установени приоритети 
 Интервенции по Стълб 1 на ОСП 
 Интервенции от новата „зелена архитектура“, допълняемост и демркация 
 ДЗЕС и дефиниции  
 Определяне на национални таргети относно Европейския зелен пакт 

Експерти на МЗм 
Дискусия с модератор ключов експерт от ЗУ на НСМ  
Участниците ще бъдат поканени и насърчени да задават въпроси и изразяват мнения по 
презентираните теми 

12:30-13:30 Обяд 
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13:30-15:00 Актуално за хода на преговорите по Стратегическия план за ОСП за периода 2023-2027: 
 Интервенции по Стълб 2 на ОСП 
 Модернизация на ОСП: AKIS и дигитализация 
 Допълняемост и демаркация с други инструменти и програми на ЕС 
 Новости в ЗУСЕСИФ (ДВ. бр. 51 от 01.07.2022 г.) и подготовка на информационни 

системи 
Експерти на МЗм 
 
Дискусия с модератор ключов експерт от ЗУ на НСМ  
Всички участници ще бъдат поканени и насърчени да задават въпроси и изразяват мнения по 
презентираните теми 

15:00-15:30 Кафе пауза 
15:30- 15:50  Предстоящи политически решения 

 Следващи стъпки и предпоставки за прилагането на Стратегическия план по ОСП 
2023-2027 от 01.01.2023 г. в България 

 Инициативи на МЗм след одобрението на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 
Експерти на МЗм 
 
Дискусия с модератор ключов експерт от ЗУ на НСМ 

15:50- 16:00 Заключителна част, обобщения и закриване на срещата               
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