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ПРОТОКОЛ 

 

СЪБИТИЕ: Работна среща 

ТЕМА: „Надграждане на капацитета на регионалните координатори от Звеното за 

управление на НСМ“ 

ДАТА: 16 април 2022 г., 

МЯСТО: х-л Верея, гр. Стара Загора  

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева, ключов експерт към ЗУ на НСМ 

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 създадат и осигурят условия за ефективно, ефикасно и 

прозрачно функциониране на ЗУ на НСМ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: 31 експерти от екипа на ЗУ, от които 15 

РК присъствено и 10 РК онлайн. 

КОМЕНТАРИ/бележки: Срещата започна в 9 ч. в хибриден формат (физически на 

място и онлай през платформата Zoom).  Експерт от ЗУ представи програмата и целите 

на работната среща, както и организационни изисквания свързани с провеждането на 

събитието. Срещата продължи с презентация на ключов експерт, в която бяха 

представени и дискутирани новите моменти на ОСП 2023-2027, новите моменти в 

приетия законодателния пакет за ОСП 2023-2027 както и Актуално за процеса по 

разглеждане и оценка на Стратегическите планове от ЕК. След кратка дискусия срещата 

продължи с представянто на стратегическото планиране у нас. Засегнати бяха темите за 

национални решения за ОСП 2023-2027, нови анализи и оценки; статуса на работата по 

изготвянето на Стратегическия план по ОСП 2023-2027  и предстоящата работа в ТРГ и 

процедурите относно Стратегическия план по ОСП 2023-2027.          

На РК беше представен и проекта на визията бъдещата  Национална мрежа по ОСП 2023-

2027 и AKSI в Стратегическия план по ОСП 2023-2027, планирани интервенции за  



 
   

2 
 

 

трансфер на знания, иновации, обучения, 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 

проектите на интервенции в Стълб 1 и в Стълб 2. 

След кратка кафе пауза последва представяне и обсъждане на новостите в сайта на НСМ,  

обратна връзка от РК относно сайта и комуникационните канали на НСМ, поставяне на 

теми от РК и свободна дискусия. 

Последва уреждането на логистичните въпроси и работната среща приключи в 16:00 ч. 


