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ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Работна среща  

ТЕМА: Работна среща с научната общност и потенциални бенефициенти за представяне 

на възможностите за подкрепа по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия 

по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 

ДАТА: 27 юли 2022 г. 

МЯСТО: х-л Метрополитън, гр. София 

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева, ключов експерти към ЗУ на НСМ 

ЛЕКТОР: Милен Кръстев, началник отдел „Трансфер на знания, сътрудничество и 

дигитализация“, дирекция „РСР“ на МЗм 

БРОЙ участници: 28 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и 

информация; да се мобилизира и ангажира научната общност, академичната общност, 

професионалните гимназии в процесите по повишаване на знанията и подобряване на 

уменията на земеделските и горските стопани, и на заетите лица в техните стопанства 

чрез разпространение в реални практически условия на знания, информация за добри 

практики, усъвършенстване на уменията в областта на управлението и бизнеса, новите 

технологии и техники, иновациите, качеството и безопасността на продуктите, 

биологичното производство и устойчивото управление на природните ресурси; 

популяризиране на възможностите за финансиране по прилаганата за първи път у нас 

подмярка  1.2 на ПРСР 2014-2020; предоставяне на информация и формиране на 

капацитет, нови знания и умения сред потенциалните бенефициенти по подмярка 1.2, 

необходими при подготовката и кандидатстването; установяване на партньорства и 

комуникационни връзки, необходими за насърчаване на трансфера на нови знания, опит, 

иновации, прилагането на интерактивния иновационен модел, както и за 

разпространението на резултатите и постиженията в областта на иновациите в аграрния 

сектор; популяризиране дейността на НСМ, привличане на нови членове и запознаване 

с концепцията за новата Мрежа по ОСП 2023-2027 като част от AKIS. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: представители на научната общност, 

академичната общност, професионалните гимназии, експерти от ЗУ на НСМ, УО. 

КОМЕНТАРИ/бележки:  

mailto:office@ruralnet.bg


 
   

гр. София 1606, ул.“Владайска“ 29 
office@ruralnet.bg, www.ruralnet.bg 

Г-н Момчил Неков, заместник-министър на МЗм, откри работната среща, благодари за 

получената покана и запозна присъстващите с възможностите на новата подмярката, 

нейните цели, както и финансовите параметри на стартиралия прием. 

Г-жа Таня Георгиева запозна присъстващите с целите, приоритетите и дейностите от 

работата на ЗУ на НСМ към ПРСР 2014-2020, както и с целта на срещата. Кратко 

внимание бе отделено на някои организационни аспекти, след което тя представи в 

синтезиран вид и концепцията за новата Мрежа по ОСП 2023-2027 като част от AKIS. 

Изтъкнато бе, че старта на новата подмярка се чака от научната общност почти две 

години. Тя представи на участниците подготвеното от ЗУ на НСМ за целите на срещата 

Резюме на подмярка 1.2., което е качено и в сайта на НСМ, за да се ползва в подкрепа на 

дискусиите. 

Г-н Милен Кръстев презентира възможностите за подкрепа по подмярка 1.2 

„Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020, 

разяснявайки изискванията на текущия прием относно: допустимост на бенефициенти; 

допустимите дейности и условията за тяхната допустимост; изискванията за План-

програма за провеждане на демонстрации; изискванията към Финансовия план; видовете 

допустими и недопустими разходи; целевите групи по процедурата; финансови условия 

и интензитет на подкрепа; сроковете за кандидатстване, оценка и изпълнение на 

проектите; критериите за оценка и процедурата по одобряване на проектите;  

Той акцентира на възможността на кандидатите да задават допълнителни въпроси и да 

искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния 

срок за подаване на проектни предложения на електронната поща: 

rdd@mzh.government.bg , като ясно да се посочва наименованието на процедурата. Тези 

разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да 

съдържат становище относно качеството на проекта и подчерта, че са задължителни за 

всички кандидати. Експертът на МЗм уточни, че разясненията се публикуват на 

електронната страница на МЗм и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на 

срока за кандидатстване и прикани участващите активно да следят тези разяснения, 

както и да задават въпроси, в случай, че срещат неясноти в Условията за кандидатстване, 

но преди това да проверяват дали вече не даден отговор на подобен въпрос. 

В рамките на това представяне участниците имаха възможността за задават въпроси, да 

изразяват мнения, както и да получат обратна връзка от експерта на МЗм. 

 

В следобедна част след паузата за обяд, работна среща продължи с дискусия относно 

представяне на идеи от участниците и готовност за кандидатстване по подмярка 1.2 на 

ПРСР 2014-2020. За някои от участниците мярката е подходяща да кандидатстват и имат 

конкретни идеи, докато други изразиха обратното мнение, тъй като очакванията им са да 

могат да реализират инвестиции, но и в ограниченията на подмярката (максимален 

размер за инвестиции обвързан с планираните участници, метод чрез възстановяване на 

амортизации и др.).  
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От ЗУ на НСМ бяха посочени използваните комуникационни връзки и механизми, 

способстващи популяризиране на иновациите в агросектора. С участниците бе обсъдено 

основното бъдещо предизвикателство при изпълнение на одобрени проекти по подмярка 

1.2, касаещо конкуренцията в привличането на една и съща таргет група в 

демонстрационните дейности (при това по време на активен стопански сезон за 

фермерите), както и необходимостта от създаване на механизъм за координация на 

планираните и изпълнявани от всички бенефициенти демонстрационни дейности на 

територията на страната, така че да се избегне дублиране на дати и фермерите да могат 

по-пълноценно да се възползват. Общата оценка на събитието е много добра и повечето 

участници споделиха, че биха участвали отново при провеждане на събитие на ЗУ на 

НСМ. 

Работната среща започна с регистрация в 10:30 ч. и бе официално закрита около 15:30 ч. 

 

mailto:office@ruralnet.bg

