„НАЦИОНАЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОРУМ - ОСП СЛЕД 2020“
29.06.2017г. , Арбанаси,
хотел „Извора 2“

ПРОГРАМА
13:00- 18:00

29 юни 2017 г. четвъртък

13:00 – 13:30

Пристигане и регистрация на участниците

„10 - годишно прилагане на ОСП в България“

13:30 - 14:30


Презентация на анализа, изпълнен от научен екип на Института по
аграрна икономика, ССА



Свободна дискусия и обсъждане



Определяне в синтезиран вид на основните позитиви и слабости от
прилагането на ОСП в България до момента



Определяне на основни изводи и постановки за аргументиране на
позиция по ОСП след 2020



Определяне на основни проблеми за решаване на национално ниво,
въз основа на които да бъде мотивирана „гъвкавост“ на ДЧ в ОСП
след 2020

Структура на ОСП след 2020 и еволюция на Стълб 1 на ОСП

14:30 - 16:30






Маркиране на основните моменти в еволюцията на Стълб 1 на
ОСП
Обсъждане на настоящата структура, финансово съотношение,
прехвърляне на средства между стълбовете, място на
„екологизирането“ в структурата, доброволни и задължителни
„зелени“ схеми и мерки, сближаване нивата на подпомагане в
ДЧ, СЕПП и Схемата за основно плащане/права на плащане,
приоритетност в обвързаната подкрепа, преразглеждане на
национални решения
Определяне на целесъобразността, приложимостта и
администрирането на схемите от Стълб 1 в България - СЕПП,
„зелени“ плащания, обвързана подкрепа, национално
съфинансиране, преразпределително плащане, активен
фермер, малки стопанства, млади фермери, схема за големи
бенефициери, изкуствени условия, контрол и санкции,
електронизация, прозрачност, административна тежест






Предложения за позиция на земеделската общност

16:30-17:30




Предложения за позиция относно „Визия за структурата на ОСП
след 2020“, аргументи
Предложения за позиция относно „Визия за Стълб 1 след
2020“, аргументи
ОРГАНИЗАЦИОННИ

17:30-18:00



18:00

Обобщаване на предложения на български НПО, дадени в
рамките на „въпросника“ на ЕК
Дискусия и коментари по наличните „чужди“ позиции и
изследвания, касаещи Стълб 1 и структурата на ОСП след 2020
„РЕВОЛЮЦИЯ“ vs. „ЕВОЛЮЦИЯ“?
Кратка дискусия по „американски“ модел на подпомаганеприложимост на ниво ЕС и на ниво ДЧ

Основните теми за следващите дискусии на „Национален
земеделски форум - ОСП след 2020“
План на действие за изготвяне на единна позиция
ЗАКРИВАНЕ НА ФОРУМА

Забележка: по време на цялата дискусия всеки има свобода в избора на почивка за кафепауза. През цялото време ще са подсигурени вода, кафе, чай, дребни сладки.
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