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ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Информационен семинар  

ТЕМА: „Възможности за подкрепа по подмярка 6.1. от ПРСР 2014-2020. Актуални 

възможности за подкрепа по схеми на ДФЗ за справяне с кризата. Нови възможности за 

подкрепа на малки и млади фермери в новата ОСП 2023- 2027. Очаквани интервенции 

по директните плащания в новия програмен период.“ 

ДАТА: 11.05.2022 г. 

МЯСТО: зала „При Петко“, село Чалъкови, община Раковски 

МОДЕРАТОР и ЛЕКТОР: Таня Георгиева, ключов експерт към ЗУ на НСМ 

БРОЙ участници: 31 

ЗАПИС/ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: достигане до ромската общност-фермери с информация за: 

възможностите, които предстоящия прием по подмярка 6.1 на ПРСР 2014-2020 

предоставят за подкрепа на инвестициите на младите стопанства в преходния период на 

ОСП 2021-2022; актуални възможности за подкрепа по COVID схемaта; подготвяните на 

ниво ЕС нови антрикризисни инструменти заради войната в Украйна; очаквани 

интервенции по директните плащания и бъдещата подкрепа за „малки“ и „млади“ в новия 

програмен период 2023-2027; прилагане на ефективен подход, отговарящ на нуждите на 

посочените групи за формиране на базови познания, свързани с подготовката и начина 

за кандидатстване, както и изпълнението на различните изисквания при реализация на 

проектите и пр.; поддържане на трайни връзки с членовете на НСМ; осигуряване на 

възможност за участие и ангажиране на по-широк кръг от заинтересовани чрез подхода 

„отдолу-нагоре”; принос към хоризонталните принципи на ПРСР 2014-2020 за равенство 

на половете и недискриминация. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: фермери от ромската общност; 

представители на член на НСМ още от 2007-2013- Фондация „Земята източник на 

доход“; експерти от ЗУ на НСМ 

КОМЕНТАРИ/бележки: Срещата започна с регистрация в 16: 00 ч. Експерт от ЗУ 

представи програмата, целта и участниците в срещата, дейността на НСМ и ЗУ. Срещата 

продължи с презентация на ЗУ на НСМ по заложените в програмата теми, по които 

протече и дискусия с участниците. Беше представена и възможността за съдействието на 

НССЗ при изготвянето на бизнес план, окомплектоването на проектните предложения и 

подаването им ИСУН, бяха дадени конкретни съвети и препоръки. 
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Провеждането на събитието е и в отговор на апел към екипа на ЗУ на НСМ от 

миналата година, когато ромите от земеделската общност на Раковски предложиха през 

2022 г., когато вече има достатъчно яснота за всички нови схеми, да проведем с тях 

информационен семинар за всички възможности по Стратегическия план за ОСП 2023-

2027, които са релевантни за най-малките и младите.  

Участниците посочиха като бариера голямата административна тежест на 

подмерките за малките и младите стопанства. Сред участниците имаше бенефициенти 

по тези подмерки, според които е крайно затормозяващо над 6 и повече години да трябва 

да отделят за проектите, визирайки времето за подготовка, забавянето на одобрението и 

договорирането, изпълнение и мониторинг и споделиха „Такъв дълъг период изисква да 

имаш под ръка съветник, който да ти помага, а и неминуемо води до грешки в периода 

на мониторинг“. Отново беше дадено предложението от предходните ни срещи с тях, 

проектите за малките да са формуляр от няколко странички, особено ако продължават да 

кандидатстват през ИСУН. Според участниците трябва да са се направят законови 

промени, така че за малките и младите да не се прилагат крайно тежките процедури за 

избор на изпълнител по ПМС № 160. 

В рамките на обсъждането на критериите за подбор, които ще са приложими при 

предстоящия прием на подмерки 6.1 и 6.3, по- специално в частта за иновации, 

участващите споделят голямата необходимост от съветник, който „да подскаже“ на 

фермера допустимата инвестиция, която би дала приоритет на проекта.  

Относно приема през 2022 г. по актикризисната мярка, участниците изтъкнаха 

приноса от миналогодишните среща със ЗУ на НСМ, благодарение на които са научили, 

кандидатствали и са получили подкрепа по подмерките на новата антикризисна мярка 21 

на ПРСР 2014-2020.   

Относно новия програмен период, според участниците МЗм трябва да организира 

информационни кампании още от началото на 2023 г., а при разписването на 

националната рамка за интервенцията за дребните стопанства да се предвиди достатъчно 

дълъг срок за включването на дребните фермери, тъй като при старта на програмния 

период 2014-2020 много дребни фермери не са знаели за тази възможност и са изпуснали 

срока. Други споделени мнения на участниците бяха по отношение на: 

предизвикателствата около пандемията, ефектите от войната в Украйна, визирайки 

растящите цени на суровини, затрудненията при реализация на продукцията и др.  

Експертите на ЗУ поясниха, че дейността на ЗУ на НСМ приключва в края на 

октомври т.г., в отговор на което представителите на фондация „Земята – източник на 

доходи“ споделиха, че сериозно ще се усети липсата на експертната подкрепа, която ЗУ 

оказва на ромските фермери и изразиха надежда, че този път МЗм ще успее да осигури 

навременно стартиране на следващото ЗУ на Националната мрежа по ОСП 2023-2027.  

В рамките на финалната дискусия за набиране на идеи участниците изразиха: 

удовлетворение от вниманието; достъпния начин на общуване; удобния формат на 

срещата (близо до тях, в позната обстановка, програма- не ги отделя от ежедневните 

земеделски задачи в активния сезон); необходимост и желание за др. такива срещи - при 

възможност, когато излезе одобрението на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 от 
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ЕК, за да могат да бъдат запознати с всички нови възможности, които ще са подходящи 

за тях. Г-жа Георгиева благодари на присъстващите за отделеното време, с което 

събитието приключи с коктейл в 21:00 ч., като малко преди коктейла експертите от ЗУ 

на НСМ с Димитър Георгиев от Фондация „Земята източник на доход“ посетиха 

намиращото се в съседство малко стопанство на фермер в с. Чалъкови, който разказа за 

продължаването на семейната традиция и развитието на стопанството, което той е 

постигнал с експертната подкрепа на Фондацията и подпомагането по ОСП. 

 

 


