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Предложен през 2018 г. нов модел на прилагане и 

цели на ОСП 2023- 2027
Стратегически план за ОСП 2023-2027 



❑ Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за

установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от

държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и

финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски

фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) №

1307/2013

❑ Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за изменение на

регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански

продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) №

251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на

ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за

селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза

Законодателен пакет ОСП 2023-2027

❑ Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година относно

финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на

Регламент (ЕС) № 1306/2013

Вторичното законодателство



❑ Регламент 2020/2220

❖ ПРСР 2014-2020 се удължава до 31.12.2022 г.

❖ Правилото N+3 и плащания до 31.12.2025

❖ Средства за България от ЕЗФРС:

➢ 344 590 304 евро за 2021 г.

➢ 282 162 644 евро за 2022 г.

❖ Средства за България по NextGeneration EU:

➢ 59 744 633 евро за 2021 г.

➢ 142 192 228 евро за 2022 г. 

❑ Регламент 2020/2094

Преходен период на ОСП 2021-2022



Новости в ОСП 2023 - 2027

➢ Нов модел на прилагане, ориентиран към резултати – Стратегически план по ОСП

➢ 10 % задължителен минимум от директните плащания за преразпределително плащане

➢ доброволни тавани с приспадане 50% на разходите за труд

➢ запазване на обвързана подкрепа 13+2%

➢ запазване на преходна национална помощ с актуализация на референтен период и с

намаляващ бюджет с по 5%/г. от 2024 г.

➢ 3 % за млади фермери

➢ Нова «зелена архитектура»

➢ 25 % за еко-схеми в стълб 1 с 2-годишен период на обучение и запазване на финансовата

гъвкавост

➢ 35 % разходи за околна среда и климат в стълб 2

➢ добри земеделски и екологични условия (ДЗЕС 8 и ДЗЕС 9)- изключване на

стопанствата с до 10 ха от задъжения за диверсификация и поддържане на минимум 3 %

непроизводствени площи

➢ Елементи на модернизация- AKIS и дигитализация

➢ социална обусловеност– най-късно прилагане от страна на ДЧ от 01.01.2025 г.

➢ обща организация на пазарите и резерв за кризи

➢ Нова Мрежа за ОСП



Еко схеми по 
Стълб І

Климат/Еко
схеми по 
Стълб ІІ

Кръстосано съответствие

Екологизация

Ниво на 
изисквания

Нова, завишена условност

Текуща 
архитектура

Нова архитектура

Задължите
лни за 

фермерите

+

Съвети в 
земеделието

Трансфер 
на знания

Иновации Сътрудничество

Площ

Климат/Еко
схеми по 
Стълб ІІ

Настояща и нова зелена архитектура

Задължите
лни за 

фермерите

Доброволни 
за 

фермерите

Доброволни 
за 

фермерите

Задължите
лни за 

фермерите



Какво? AKIS е организацията и взаимодействието на хора, организации и институции, които използват и

произвеждат знание и иновации за селското стопанство и взаимосвързаните области.(def)

Кой? Оновните участници в AKIS са: фермери/лесовъди, съветници, изследователи, (фермерски) организации,

NGO, мрежи, образование, доставчици, медии, услуги, различни министерства…: всички те произвеждат и се

нуждаят от знания!

Защо? Целта е да се създаде национална/регионална екосистема за иновации чрез подобряване на потоците от

знания между участниците в AKIS, както и засилване на връзките между научните изследвания и практиката.

Какво е AKIS?

Повече „Какво е АКИС“ https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/key_policies/documents/building-stronger-akis_en.pdf

Откъде идва политиката на AKIS? 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/future-cap#innovation

2008, Стратегическа работна група към SCAR, AKIS4 report

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/building-stronger-akis_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap#innovation


Защо AKIS? Силна AKIS интегрира всички участници в AKIS и осигурява 

поток от знания в държавите-членки на ЕС и извън тях 

Координацията и структурирането на AKIS ще обединят участниците на структурирана и

регламентирана основа, създавайки непрекъснато взаимодействие, за да се ускори обменът на знания,

потоците от знания, иновациите и най-вече: прилагане в практиката (=> Обща цел „Модернизация“)



www.ruralnet.bg

http://www.ruralnet.bg/
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ОСП Мрежа

(2021 – 2027)

ЕМРСР

(2007 – 2013)

ЕМРСР + ЕПИ-АГРИ

(2014 – 2020)

LEADER +

(2000 – 2006)

LEADER II

(1994 – 1999)

LEADER I

(1991- 1993)



ОСП 2023-2027 и Европейският зелен пакт



❑ Цeли на F2F

✓ намаляване с 50 % на употребата и рисковете от химични пестициди

✓ намаляване с 50 % на употребата на по-опасните пестициди

✓ намаляване с поне 50 % на загубите на хранителни вещества, без да се

влошава плодородието на почвите

✓ намаляване на употребата на торове с поне 20 %

✓ намаляване с 50 % продажбите на антимикробни средства за

селскостопански животни и за аквакултури

✓ използване на най-малко 25 % от общата земеделска земя на ЕС за

биологичното земеделие



❑ Цeли на ЕС за Биоразнообразие 2030

Опазване на природата:
✓ правна защита на най-малко 30 % от сухоземната територия на ЕС и да се осигури интегриране на екологичните коридори в

рамките на ефективно действаща трансевропейска мрежа за защита на природата

✓ строга защита на най-малко 1/3 от защитените зони на ЕС, вкл. всички останали девствени и вековни гори в ЕС (целта

представлява 10 % от сухоземната територия на ЕС, а защита към момента имат 3%)

✓ ефективно управление на всички защитени зони, като се определят ясни природозащитни цели и мерки, подходящ мониторинг

Възстановяване на природата:
✓ възстановени значителни площи от увредени и богати на въглерод екосистеми, да не се наблюдава влошаване на тенденциите в

опазването и състоянието на местообитанията и видовете и да бъде постигнат благоприятен природозащитен статус или поне

положителна тенденция при най-малко 30 % от тях

✓ да се постигне обрат в тенденцията на намаляване на опрашителите

✓ рискът от химически пестициди и тяхното използване да бъде намален с 50 %, а употребата на по-опасните пестициди

да бъде ограничена с 50 % (и във F2F)

✓ най-малко 10 % от земеделските площи да са разположени в зони с високо разнообразие на ландшафта

✓ най-малко 25 % от земеделската земя да се управлява съгласно принципите на биологичното земеделие (и във F2F) и да се

увеличи значително използването на агроекологични практики

✓ в ЕС да бъдат засадени 3 милиарда нови дървета при пълно съобразяване с екологичните принципи

✓ да бъде постигнат значителен напредък във възстановяването на замърсени терени

✓ да се възстановят най-малко 25 000 km свободно течащи реки

✓ да се намали с 50 % броят на видовете, включени в Червения списък, които са застрашени от инвазивни чужди видове

✓ загубите на хранителни вещества от торове да бъдат намалени с 50 %, което ще ограничи употребата на торове с поне 20

% (и във F2F)

✓ градовете с най-малко 20 000 жители да разполагат с амбициозни планове за екологизиране

✓ да не се употребяват химически пестициди в уязвимите зони (например в зелените градски пространства в ЕС)



❑ Дългосрочната цел на ЕС за биопроизводство



25 март 2021: «План за действие за развитието на биологичното производство»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52021DC0141R(01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52021DC0141R(01)


18 декември 2020: Препоръки на ЕК към държавите членки по отношение на техните бъдещи

стратегически планове по ОСП, в които се обръща внимание на икономическите, екологичните и

социалните предизвикателства пред европейското селско стопанство и селските райони, като се

поставя акцент върху целите на Европейския зелен пакт, включително целта до 2030 г. 25 % от

земеделската земя да бъде обработвана по правилата на биологичното земеделие.

«…държавите членки се приканват да определят в своите стратегически планове по ОСП

национални стойности за тези цели на Зеления пакт. Държавите членки следва да насочат

вниманието си към увеличаване на площта за биологично производство, като определят целеви

проценти или насърчават положителните тенденции, на основата на средните стойности и

тенденциите в Европа. От държавите членки ще се очаква да се съобразят с гореспоменатите

препоръки при изготвянето на своите национални стратегически планове по ОСП.»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0846

➢ 18.12.2020 г. Препоръки на ЕК към държавите членки по Стратегическите планове на ОСП и Зелената сделка

➢ 23.07.2021 г. ЕК посочи, че ще има възможността да поиска от ДЧ да коригира стратегическия си план по ОСП 

2023-2027, ако той не е достатъчно съгласуван със Зелената сделка

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0846


Стратегически план за ОСП 2023-2027 на България

8 045 046 528 евро общ размер на публични средства за всички интервенции по стълб I и стълб

II (финансирани от ЕФГЗ, ЕЗФРСР и национално финансиране):

❖ 4 518 013 477О евро общо публични средства за интервенции по стълб I, от които:

✓ 4 226 588 037 евро финансиране от ЕФГЗ

✓ 291 425 440 евро национално финансиране

✓ в процентно съотношение на източниците на финансиране: 93.55% към 6.45%

❖ 3 527 033 050 евро общо публични средства за интервенции по стълб II, от които:

✓ 1 410 813 220 евро финансиране от ЕЗФРСР

✓ 2 116 219 830 евро националното финансиране

✓ в процентно съотношение на източниците на финансиране: 40% към 60%



❑ 20 онлайн заседания на ТРГ в периода 29.07.2021- 20.02.2022

❑ 2 редовни и 2 служебни правителства на РБ

❑ Изслушване в Комисия по земеделие 47-о НС, I- II 2022

(тавани, преразпределително плащане, ИСУН и ИСАК)

❑ 24.02.2022 – МС одобри проекта

❑ 25.02.2022- МЗм изпрати проекта на ЕК

❑ 1-31 март 2022- обществено обсъждане

• Анализ на структурата на земеделските стопанства, 2021

• Оценка на потребностите на МЗм, II 2022

• Ax-ante оценка, II 2022

• Предварителна оценка ФИ, II 2022

• Нетехническо резюме на Стратегическо ЕО, II 2022

• Правила за определяне на областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка, 2021



СТЪЛБ 1: Интервенции ДИРЕКТНИ плащания и секторни интервенции, финансирани от ЕФГЗ:

Интервенции ДИРЕКТНИ плащания, 1/3:

1.Основно подпомагане на доходите за устойчивост, таван 100 хил. евро с приспадане

2.Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, за първите 30 ха на стопанства до 650 ха (107,59 

евро/ха за 2023)

3.Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани, 100 евро/ ха. за 2023 г.

4.Плащания за малки земеделски стопани, еднократна сума от 1250 евро, която заменя директните плащания

5.Еко схема за поддържане на биологично земеделие (земеделски площи)

6.Еко схема за поддържане на биологично земеделие (селскостопански животни)- ставката е на 1 ЖЕ

7.Еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура

8.Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване

9.Еко схема за намаляване използването на пестициди

10.Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения

11.Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи

12.Еко схема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми

13.Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури

14.Буферни екологични ивици

✓ Преди налагането на таван на плащания ще бъдат приспаднати разходите за заплати и осигуровки за едно заето лице, в размер на не повече от

2,5 пъти средната брутна месечна заплата, за икономическа дейност - „Селско, горско и рибно стопанство― определена от Националния

статистически институт за годината на подаване на заявлението за подпомагане .

✓ Базова схема- Максималните единични суми за 2023 г. и 2024 г. се прогнозира да бъдат съответно около 135,42 EUR / ha и 125,49 EUR / ha. От

2025 г. и до края на периода прогнозната максимална планирана единична сума е по-ниска, тъй като се предвижда увеличение на площта



СТЪЛБ 1: Интервенции ДИРЕКТНИ плащания и секторни интервенции, финансирани от ЕФГЗ:

Интервенции ДИРЕКТНИ плащания, 2/3:

15. Обвързано с производството подпомагане за млечни крави

16. Обвързано с производството подпомагане за млечни крави включени в развъдни програми

17. Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави

18. Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави включени в развъдни програми

19. Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи

20. Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони

21. Обвързано с производството подпомагане за биволи

22. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози включени в развъдни програми

23. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони

24. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи

25. Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодове

26. Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодови насаждения до встъпването им в плододаване

27. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) 

28. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) 

29. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) 

30. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи, лук и чесън) 

31. Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство

32. Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони

33. Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури



СТЪЛБ 1: Интервенции ДИРЕКТНИ плащания и секторни интервенции, финансирани от ЕФГЗ:

Интервенции ДИРЕКТНИ плащания, 3/3:

34. Специално плащане за културата памук

35. Преходна национална помощ за тютюн

36. Преходна национална помощ за говеда – необвързана с производство

37. Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози – майки – обвързана с производство

СЕКТОРНИ интервенции:

1.Сектор „Мляко и млечни продукти“

2.Сектор „Плодове и зеленчуци“

NEW



СТЪЛБ 1: Интервенции в сектор „ПЧЕЛАРСТВО“/познати от НПП

1. Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в 

мрежа, за пчелари и пчеларски организации

2. Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата

3. Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели

4. Рационализиране на подвижното пчеларство

5. Инвестиции в материални и нематериални активи

6. Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на 

производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества

7. Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели

8. Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и 

пчелните продукти

9. Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-

специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти



СТЪЛБ 1: Интервенции в ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ сектор/познати от НППЛВС:

1. Преструктуриране и конверсия на лозя

2. Инвестиции в лозаро-винарския сектор

3. Събиране на реколтата на зелено

4. Застраховане на реколтата

5. Информиране в държавите членки

6. Насърчаване на винения туризъм

7. Популяризиране в трети държави

8. Инвестиции в екологични съоръжения



1. Биологично производство

2. Райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

3. Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 

4. Натура 2000 за гори

5. Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии

6. Устойчиво управление на пасища в земеделски земи с ВПС 

7. Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия

8. Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство

9. Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство

10. Традиционни практики за сезонна паша – пасторализъм

11. Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в 

орнитологични важни места в обработваеми земи

12. Създаване и възстановяване на екологичната инфраструктура

13. Използване на устойчиви практики и сортове, отглеждани при специфични условия

14. Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт

15. Насърчаване на естественото опрашване

16. Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

17. Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет

18. Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации

19. Сътрудничество за къси вериги на доставки и местни пазари

20. Професионално обучение и придобиване на умения

СТЪЛБ 2: Интервенции „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансирани от ЕЗФРСР:

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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СТЪЛБ 2: Интервенции „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансирани от ЕЗФРСР:

NEW

NEW

NEW

NEW

21. Инвестиции в Земеделските стопанства

22. Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда

23. Инвестиции за преработка на селскостопански продукти

24. Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда

25. Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони

26. Подпомагане на много малки земеделски стопанства

27. Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство

28. Популяризиране и подкрепа на схеми за качество, признати от Съюза или от държавите членки, както и тяхното използване от земеделските

производители

29. Подкрепа на организации на производители или групи от производители

30. Инвестиции в инфраструктура за напояване

31. Възстановяването на земеделски потенциал след природни бедствия или катастрофични събития и инвестиции в подходящи превантивни действия

32. Взаимоспомагателен фонд за гарантиране на доходите

33. Финансови инструменти

34. Залесяване и възстановяване

35. Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

36. Намаляване загубата на биологично разнообразие, опазване на горските местообитания и намаляване на незаконните дейности в горските

територии

37. Първична преработка на дървесина

38. Подобряване на здравословното състояние и устойчивостта на горските екосистеми чрез подпомагане провеждането на сечи в горските територии

39. Горско екологични дейности в горите

40. Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони

41. Запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони

42. Подготовка и изпълнение на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие

43. Техническа помощ
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Интервенцията: Инвестиции в земеделските стопанства

Категории земеделски стопанства, допустими за подпомагане: 
• малко земеделско стопанство – стандартен производствен обем от над 8 000 до 30 000 евро, вкл. 

• средно земеделско стопанство – стандартен производствен обем от над 30 000 до 170 000 евро, вкл. 

• голямо земеделско стопанство – стандартен производствен обем над 170 000 евро

Подпомагане (финансова помощ/ФП):
• ФП е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати „малко земеделско стопанство» 

• ФП е в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати „средно земеделско стопанство» 

• ФП е в размер до 30 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати „голямо земеделско стопанство» 

В зависимост от размера на ФП за отделните категории земеделски стопанства, същата може да се увеличи с до 25 % за проектни предложения на 

кандидати групи/организации на производители и кооперативни обединения на земеделски стопани.

ФП може да се увеличи с до 5 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори определени в анализа към СП

• Мин. размер на допустимите разходи за 1 проект е 15 000 евро

• Макс. размер на допустимите разходи за 1 кандидат „малко земеделско стопанство» за периода на прилагане на и за 1 проект е до 125 000 евро

• Макс. размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за 1 кандидат „малко земеделско стопанство» за периода на прилагане е до 

125 000 евро

• Макс. размер на допустимите разходи за 1 кандидат „средно земеделско стопанство» за периода на прилагане и за 1 проект е до 250 000 евро

• Макс. размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за 1 кандидат „средно земеделско стопанство» за периода на прилагане е до 

125 000 евро

• Макс. размер на допустимите разходи за 1 кандидат „голямо земеделско стопанство» за периода на прилагане и за 1 проект е до 500 000 евро

• Макс. размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за 1 кандидат „голямо земеделско стопанство» за периода на прилагане е до 

250 000 евро

• За група/организация на производители или кооперативни обединения на земеделски стопани, респ. 1,5 млн, евро и за техника до 750 хил. евро 



AKIS/СЗИСС







Предвидени дейности



Стратегически план и цели по Зелената сделка
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✓ постижими стойности за България за намаляване употребата на антимикробни

средства до 2030 г. се определят стойности в интервала 35-39 % (като се вземат предвид

референтните стойности за 2018 г. на показателя общи продажби на антимикробни

средства

✓ Предвижда се до 2025 г. площите в система на контрол да нараснат с 5%, като се очаква

те да достигнат до 252 877 ха, а към 2027 г. се предвижда площите в система на контрол

да достигнат до 6,98% или 354 279 ха. Предвижда се ръст от 5% за животните които ще

се отглеждат по биологичен метод, като към 2027 г. се очаква техният брой да достигне

до 56 916 бр. животни.



Какво предстои?

✓ 6-месечен срок за разглеждане и одобрение от ЕК

✓ получаване на «observation letter» от ЕК, след изпращане на писмото- часовникът на ЕК спира

✓ продължаване работата в рамките на ТРГ

✓ отсраняване на забелжките на ЕК и съответствие с вторичното законодателство за прилагане на ОСП 2023-

2027

✓ финализиране на процедурата по ЕО

✓ обществено обсъждане, вкл. по реда на ПМС 142/2019

✓ информационна кампания в страната

✓ национално законодателство за прилагането на ОСП 2023-2027

✓ 01 януари 2023 г. влизане в сила и прилагане на Стратегическия план

„Комисията признава, че кризата в Украйна може да има последици за

стратегическите планове, включително необходимостта от изменение

на първоначалните предложения. По-специално ще има възможност за

подсилване на елементи от плановете, насочени към укрепване на

стабилността на сектора, намаляване на енергийната зависимост и

увеличаване на капацитета за устойчиво производство”.



Членство в НСМ 2014- 2020

❖ Член на мрежата могат да бъдат физически и юридически лица, всяка институция, административна структура,

граждански организации, мрежи, общини, МИГ и др. лица, които са заинтересовани от участие в развитието на селските

райони

❖ Интересът за членство в НСМ се завява писмено чрез попълване на заявка за членство

❖ ЗУ одобрява подадените заявки, докладва регулярно на УО и води актуален регистър на членовете

❖ Участието в НСМ е отворено и на доброволен принцип

❖ Не изисква заплащане на членски или 

други парични вноски

❖ Заявка за членство може да се получи и подаде чрез: 

- сайта на НСМ- www.ruralnet.bg

- e-mail: office@ruralnet.bg

- профила в социалните мрежи

https://www.facebook.com/NationalRuralNetworkBulgaria/...

- ескпертите на ЗУ

- на място в офиса на ЗУ 

www.ruralnet.bg

http://www.ruralnet.bg/
mailto:office@ruralnet.bg
https://www.facebook.com/NationalRuralNetworkBulgaria/?epa=SEARCH_BOX


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Таня Георгиева
Звено за управление на

НАЦИОНАЛНА СЕЛСКА МРЕЖА

georgieva@ruralnet.bg

mailto:office@ruralnet.bg

