
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap 

Визия и препоръки за развитие 
на ПРСР за подкрепа на 
иновативни проекти за 
следващия програмен период 
(2014-2020 г.) 
 
Предложения 
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Препоръки за подобряване на подкрепата,  
оказвана от ПРСР 2007 - 2013 

• Логическа рамка за изготвяне на препоръките за подобряване на 
подкрепата, оказвана от ПРСР  

 

• Основни ограничения - напредналия период на изпълнение и 
значителния дял на договорените ресурси по ПРСР за текущия 
планов период 2007 – 2013 г.,  

 



Принципи на изготвяне на 
логическата рамка  

• Прилагане на възприетата в рамките на дейност 1  класификация 
на основни групи иновации по тематични направления; 

• Изпорзване на изводите от изготвения Анализ на добри практики и 
идеи, както и реализирани подкрепени иновативни проекти в 
национален план и в две страни членки на ЕС в рамките на 
дейност 6. 

• Логическата рамка се базира на представените таблично 
изследвани проекти, разпределени по приоритетни оси и мерки и 
класифицирани по типове и степен на присъствие на иновации в 
тях.  

 



Логическа рамка на препоръките 



Основни направления на препоръките 

• Подкрепа на процеса на изпълнение на проекти с ниска и средна 
степен на присъствие на иновации от различните типове, 
включително чрез подкрепа при осигуряване на финансиране за 
изпълнение на проектите; 

 

• Промотиране и насърчаване на изпълнението на високо 
иновативни проекти от различните типовете иновации. 

 



Визия за развитие на ПРСР в посока 
подкрепа на иновативни проекти за 
следващия програмен период 

Визията е определена въз основа на: 

 

• резултатите от прегледа на общата рамка за подкрепа на 
иновациите в рамките на политиката на сближаване на ЕС за 
периода 2014 – 2020 г. и по-специално в областта на земеделието 
и развитието на селските райони; 

 

• предвижданията на проекта на Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на 
селските райони от ЕЗФРСР; 

 

• анализа на състоянието на селското стопанство и рибарството в 
България и предложения за приоритети за развитие на сектора 
във връзка с подготовката на Програма „България 2020”. 

 



Визия за развитие на ПРСР в посока 
подкрепа на иновативни проекти за 
следващия програмен период 

• Подкрепата на иновациите в земеделието и селските райони 
следва да бъде разглеждана като хоризонтално усилие, насочено 
към подкрепа и развитие на потенциала на селските райони и като 
част от общата подкрепа на кохезионната политика през 
следващия планов период за изследванията, технологичното 
развитие и иновациите.  

 

• Подкрепата за иновациите в селското стопанство и селските 
райони е неделима част от политиката на сближаване през 
следващия планов период.  

 

• Усилията на новата ПРСР трябва да допълват и надграждат 
цялостните усилия в подкрепа на иновациите. 

 

 



Визия за развитие на ПРСР в посока 
подкрепа на иновативни проекти за 
следващия програмен период 

• Българското земеделие се нуждае от продължаване и засилване на 
процесите на технологична модернизация; 

 

• Селското и горското стопанство трябва да могат да посрещнат 
предизвикателствата на промените в климата, на изискванията за 
намален разход на енергия, нисковъглеродни и нискоотпадъчни 
производствени процеси; 

 

• Демографските процеси в селските райони и необходимостта от 
създаване на условия за обновяване на поколенията в 
земеделския сектор също изискват разработване и предоставяне 
на публични услуги, отговарящи на нуждите на хората .  

 



Визия за развитие на ПРСР в посока 
подкрепа на иновативни проекти за 
следващия програмен период 

 Прилагане на иновациите като хоризонтална мярка в подкрепа на 
за постигане на по-висока конкурентоспособност на българското 
селско и горско стопанство, възможност за посрещане на 
предизвикателствата на промените в климата и изискванията за 
подобряване на енергийната ефективност, опазване на околната 
среда и запазването и развитието на производствения и социалния 
капитал на селските райони. 

 



Концепция за развитие на ПРСР в посока 
подкрепа на иновативни проекти за 
следващия програмен период 

Концепцията е разработена въз основа на: 
 
• резултатите от прегледа на общата рамка за подкрепа на иновациите в 

рамките на политиката на сближаване на ЕС за периода 2014 – 2020 г. 
и по-специално в областта на земеделието и развитието на селските 
райони; 
 

• предвижданията на проекта на Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от 
ЕЗФРСР; 
 

• анализа на състоянието на селското стопанство и рибарството в 
България и предложения за приоритети за развитие на сектора във 
връзка с подготовката на Програма „България 2020”; 
 

• резултатите от изготвените проучвания и анализ в рамките на 
настоящия проект. 

 



Разбиране на процеса на иновации 

Стара парадигма – линеарен модел Алтернативна парадигма 

Иновативни 
процеси 

Иновацията произтичат от науката и са 
свързани основно с технологична 
промяна. 
Линеарният модел акуратно описва 
процесът, чрез който промяната в 
знанието, информацията, технологиите 
и практиките движи селскостопанските 
системи. 

Иновацията се наблюдава във всяка точка на 
хибридните мрежи и се характеризира с 
интензивна комуникация между 
изследователи, инженери, ползватели, 
разпространители на знания. 

Роля на 
фермерите 

Фермерите приемат технологии, 
създадени другаде. 

Фермерите са организирани източници на нови 
знания, технологии и практики. Иновацията се 
проявява в търговския сектор обикновено чрез 
пазарни проучвания и включването на 
действащите лица по веригата на добавената 
стойност в избора на технологии и 
разработването на прототипи. 

Други 
действащи лица, 
включени в 
иновацията 

Трансферът на знания се осъществява 
чрез пазара (входящи доставчици) или 
чрез образование, обучение и 
разширение. 

Нарастващо значение на експертизата, 
уменията и наблюденията („разпределено 
знание”) на фермерите и представителите на 
гражданското общество в условия на бързи 
климатични промени. 

Потребители Нуждите на потребителите са 
установени чрез маркетингово 
проучване и са оформени като 
изследователски проблеми. 

Потребителите могат да бъдат активни 
участници в иновационния процес, по-
специално тези, който предполага промени в 
стила на живот. 



Определения за „иновации“ на национално 
равнище в ПРСР в някои страни-членки 

Финландия 

«разработване или внедряване на нова политика, модел на работа, 
продукт или технология» 

 

Холандия 

«нови продукти и услуги, в които са вградени местни елементи; нови 
методи, при които човешки, физически и / или финансов потенциал на 
региона могат да бъдат интегрирани и по този начин по-добре 
използвани; комбинации и връзки между икономическите сектори, 
които са традиционно разделени; оригинални начини за 
организирането и участието на местните общности в процеса на 
вземане на решения и изпълнението на проекта; продукти или услуги, 
които са нови за конкретната област; създаване на нови методи за 
производство на продукти или доставка на услуги, които вече 
съществуват в дадена област.» 

 



Концепция за развитие на ПРСР 

• Предложената концепция се основава на разбирането, че 
иновацията се характеризира с непрекъсната комуникация и 
обмен на идеи между изследователи, фермери, потребители, 
разпространители на знания и други участници в процесите на 
осъществяване на дейностите в сектора и за развитието на 
селските райони 

 

• Необходимо пред следващия планов период ПРСР да подкрепи 
дейности, които да осигурят преминаване от ниска към средна и 
висока степен на присъствие на иновациите в осъществяваните 
мерки. 

 

 



Основни насоки за развитие на ПРСР 
за подкрепа на иновативни проекти  
за 2014-2020 г.  

• трансфер на знания и резултати от работата на научния сектор в 
селското стопанство и други свързани научни приложения (напр. 
опазване на околна среда, биотехнологии и др.) към 
производствената сфера;  

 

• предоставяне на консултански услуги на заетите в селското и 
горското стопанство; 

 

• трансфер на знания и дейности, свързани с информацията; 

 



Основни насоки за развитие на ПРСР за 
подкрепа на иновативни проекти  
за 2014-2020 г. 

• насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането 
на участниците във веригата за предлагане на земеделски 
продукти и храни; насърчаване на изграждането и прилагането на 
къси вериги на доставки;  

 

• развитие на биологичното земеделие; 

 

• възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, зависещи 
от селското и горското стопанство; 

 



Основни насоки за развитие на ПРСР за 
подкрепа на иновативни проекти  
за 2014-2020 г. 

• насърчаване на ефективното използване на ресурсите и 
подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора 
на храните и горския сектор;  

 

• насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на 
бедността и икономическото развитие в селските райони; 

 

• насърчаване прилагането на ИКТ решенията като хоризонтален 
подход при осъществяването на всички мерки, подпомогнати от 
ПРСР. 

 



Основни насоки за развитие на ПРСР за 
подкрепа на иновативни проекти  
за 2014-2020 г. 

• Окончателните предложения за подкрепа следва да отразят и 
предвижданията на националната Стратегия за интелигентна 
специализация, когато тя бъде приета .  

 

• Наличието на национална Стратегия за интелигентна 
специализация е предварително условие за подкрепа по 
Тематична цел 1 на ОСР на ЕС и приоритет за РСР 1: поощряване 
на трансфера на знания и иновациите в селското и горското 
стопанство и селските райони . 

 



Благодаря за вниманието! 
 


