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ТЕМАТИЧНА СРЕЩА ЗА ОБМЯНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ДОБРИ ПРИМЕРИ  
 

ТЕМИ: ИНОВАЦИИ, ЗАЕТОСТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ 
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ  

 
Дата:    24 юли 2015г. 
Място:  хотел Импулс, местността „Узана” край Габрово, ЕкоФест „Зелените идеи в 

действие“- http://ecofest.bg/gotova-e-programata-na-ekofest-uzana-2015/; 
Участници: Регионални координатори на НСМ, собственици на добри практики на 

изпълнени проекти по ПРСР; 
Цел:  Популяризиране на добрите практики сред участниците в Екофест’а, 

обсъждане на конкурса най-добра практика и най-добър проект на НСМ за 
ПРСР 2007 – 2014 г.  

Дневен ред 

13.00 – 14.00 Пристигане, настаняване и регистрация 

14.00 - 14.15   Откриване на срещата  

Представител на Звеното за управление на Националната селска 

мрежа 

14.15 – 14.45 Представяне на концепцията за конкурса за най-добър проект и най-

добра практика 

Представител на Звеното за управление на Националната селска 

мрежа 

Дискусия, мнения и коментари за провеждане на конкурса. 

Тема: 

 

 

14.45 - 15.30 

Добри практики и проекти в област Заетост 

Представяне на: 

- Добра практика - Снежана Янева, с. Голяма Желязна, 

бенефициент, област Ловеч  

- Проект „Музей на магарето”, Гурково, област Стара Загора 

- Проекти на МИГ Кнежа, област Плевен 

Дискусия:  мнения и коментари за реализираните практики 

15.30 - 15.45 Кафе-пауза 

15.45 - 16.30 

 

Добри практики и проекти в област Заетост – продължение  

 Представяне на: 

- Картинна галерия – Даново училище, Светла Кирчева -  гл. 

mailto:office@nsm.bg
http://www.nsm.bg/
http://ecofest.bg/gotova-e-programata-na-ekofest-uzana-2015/


експерт, Европейски политики, община Перущица, област 

Пловдив 

- Рехабилитация на детска площадка и доставка на съоръжения в 

гр. Перущица, Здравка Петрова, община Кричим, област 

Пловдив 

- Проекти на МИГ Ардино – бенефициенти по проектите и 
Регионален координатор за област Кърджали 

Дискусия:  мнения и коментари за реализираните практики 

Тема: Добри практики и проекти в област Иновации 

 

16.30 - 17.00 

Представяне на: 

- Младежка заетост, Р. Джамбазова, Регионален координатор за  

област Благоевград    

- Фермата – туристическа атракция,  Регионален координатор за  

област Смолян   

- Проект Градинария - Регионален координатор за  област София  

Дискусия:  мнения и коментари за реализираните практики 

 

17.00 - 17.30 

Инициатива „Европейски селски парламент” 

      Представяне на проявата 

Дискусия върху важните за страната теми (под форма на мозъчна 

атака) 

17.30 – 18.00 Обща дискусия свързана с активиране на конкурса за избор на най-

добри практики и най-добри проекти по темите на срещата – период; 

подход на гласуване и натрупване на мнения;  допълване базата 

данни на НСМ с още добри практики и проекти изпълнение по ПРСР 

2007-2013г. 

18.30 Вечеря за участниците 

  

 
 


