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Заседание на тематична работна група  

ТРГ 5 „Подкрепа за Smart villages в България“ 

Основни цели: 
 предоставяне на възможност за обсъждане, консултиране и участие на заинтересованите 

страни в процеса на формиране на решенията чрез подхода „отдолу-нагоре“; 
 мобилизиране на заинтересованите страни в тематичната работата на НСМ и установяване на 

трайни връзки между членовете на ТРГ; 
 даване на приоритет на актуални и значими теми, при които липсва достатъчен опит и/или са 

нови за страната, и които са предложени и идентифицирани от членове на НСМ; 
 създаване на условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел подпомагане на 

прилагането на интелигентни селища и решения в България; 
 генериране на нови решения и предложения от заинтересованите страни въз основа на 

предварително подготвено проучване за добри европейски практики, националния опит и 
възможните инструменти за подкрепа на интелигентните селища в и извън ОСП; 

 експертно съдействие и предоставяне на обратна връзка към УО. 
       

ПРОГРАМА  
30 август 2022 г., х-л „Метрополитън“, гр. София         

10:00 –10:15 Регистрация & кафе 

10:15–10:30 Представяне на участниците и целите на ТРГ 5 като отворена платформа на заинтересовани 
страни в подкрепа на „Smart villages“ 
ключов експерт на ЗУ на НСМ 

10:30 –11:30 Концепцията на ЕК за „Smart Villages“: нормативна уредба, европейски опит и добри 
практики, ефект от прилагането извън България, препоръки  
Презентира Методи Методиев – национален експерт на проектите Smart Rural 21 & Smart Rural 
27, финансирани от ЕК 
 
Дискусия 
Модератор на дискусията ключов експерт на ЗУ на НСМ 

11:30 –12:30 Възможности за финансиране на „Smart villages“ в и извън ОСП, предложения за 
интегриране на концепцията в ОСП 
Презентира асистент докторант Божура Фиданска, Институт по аграрна икономика на ССА  
 
Дискусия 
Модератор на дискусията ключов експерт на ЗУ на НСМ 

12:30 –13:30 Обяд и време за комуникация между участниците 

13:30 - 15:00 Разработване на предложение за определение на „Smart villages“ и дефиниране на препоръки 
за интегриране на концепцията в националните политики и инструменти за подкрепа в и 
извън ОСП  

15:00 - 15:15 Кафе пауза 

15:15 - 15:30 Обобщения, следващи стъпки и закриване на заседанието 
ключов експерт на ЗУ на НСМ 

 


