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ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Първо заседание на ТРГ 5 

ТЕМА: ТРГ 5 „Подкрепа за Smart villages в България“ 

ДАТА: 30 август 2022 г. 

МЯСТО: х-л „Метрополитън“, гр. София 

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева и Даниела Михайлова, ключови експерти към Звеното 

за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) 

ПРЕЗЕНТИРАЩИ: Методи Методиев – национален експерт на финансираните от ЕК 

проекти Smart Rural 21 & Smart Rural 27 (онлайн); асистент докторант Божура 

Фиданска от Институт по аграрна икономика на ССА 

БРОЙ участници: 17 и 2 онлайн чрез палтформата Zoom 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Целта на ТРГ 5 е да бъдат създадени условия за взаимен обмен на 

опит, знания и информация сред заинтересованите по темата страни с цел набиране на 

идеи и формулиране на препоръки към Управляващия орган (УО) в подкрепа на 

подпомагане на прилагането на концепцията на ЕК за „Smart Villages“ и интегрирането 

й в интервенциите по ОСП; 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; мобилизиране на заинтересованите страни в 

тематичната работата на НСМ и установяване на трайни връзки между участниците в 

ТРГ; експертно съдействие и предоставяне на обратна връзка към УО. 

ПОДХОД: Работата на ТРГ 5 се основава на възложено от ЗУ на НСМ проучване 

,,Концепцията на ЕК за „Smart Villages“: нормативна уредба, европейски опит и добри 

практики, ефект от прилагането извън България, препоръки, опции за финансиране в и 

извън ОСП, предложения за интегриране на концепцията в интервенциите по ОСП. 

Препоръки за Българи" на независимите външни експерти Методи Методиев и Божура 

Фиданск, както и на идентифицираните в дискусиите нови предложения и добри 

европейски практики. Темата ще продължи да бъде актуална в процеса на програмиране, 

изготвяне на Стратегически план по ОСП 2023-2027, както и отвъд ОСП 2027, а 

привлечените за съвместна работа в рамките на ТРГ 5 заинтересовани страни ще могат 

да продължат своята работа, подпомагайки УО с идеи и предложения. 

ОЧАКВАНИ ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ: Участниците се обединиха около 

предложението основните резултати от работата на ТРГ 5 да бъдат разработването на 

препоръки към УО/МЗм относно възможните подходи за подкрепа на концепцията за 

„интелигентните селища“ в рамките на ОСП 2023-2027, които да бъдат адресирани 

официално до МЗм чрез годишния Доклад на ЗУ относно дейността на ТРГ 5, който да 
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включва: 1/проучването ,, Концепцията на ЕК за „Smart Villages“: нормативна уредба, 

европейски опит и добри практики, ефект от прилагането извън България, препоръки, 

опции за финансиране в и извън ОСП, предложения за интегриране на концепцията в 

интервенциите по ОСП. Препоръки за Българи”; 2/ обобщени идеи и предложения от 

дискусиите и получената обратна връзка в рамките на ТРГ 5. 

РЕЗУЛТАТ от 1-во заседание на ТРГ 5: Създадена е нова ТРГ 5 към НСМ като 

платформа, предоставяща възможност за обсъждане, консултиране и участие на широк 

кръг заинтересованите страни в процеса на формиране на решенията чрез подхода 

„отдолу-нагоре“. Привлечени и мобилизирани за съвместната работа са експерти с опит 

по темата и заинтересовани страни, както и такива, пряко участващи в стратегическото 

планиране на ОСП 2023-2027. В рамките на представения подход и структура на 

проучване, проект на работни дефиниции за „интелигентни селища“ са споделени редица 

европейски примери и подходи, и са обсъдени предложените от изследователския екип 

първоначални препоръки. По време на дискусиите са формулирани нови препоръки, 

както и такива, допълващи/доразвиващи представените за обсъждане.  

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ: В рамките на седмица проект на проучването, включващо 

работни дефиниции за „интелигентните селища“ и препоръки за подкрепа в рамките на 

ОСП 203-2027 да бъде изпратено до участниците, след което на 14 септември да се 

проведе 2-ро заседание (по настояване на участниците да е онлайн). Целта на 2-рото 

заседание е да се получи обратна връзка по: текста на проучването, предложените 

работни дефиниции, както и проект на препоръки. Следващите действия за работата на 

ТРГ 5 ще бъдат съвместно определени с участниците, така че своевременно да бъдат 

финализирани дискусиите по препоръките, изготвянето и обсъждането на 

предложенията на ТРГ 5, както и представянето им в МЗм.   

Заседанието започна с регистрация в 10 ч. и бе официално закрито малко след 15:30 ч. 

2 УЧАСТНИЦИ чрез платформата Zoom 

 

 


