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Създаване на ЕСП
• Съвместна инициатива на Европейска асоциация на селските

общности (ERCA) , Партньорство за развитие на селска Европа
(PREPARE ) и е организиран от Националните селски движения
на Скандинавските страни на Европа.

• Първият Eвропейски селски парламент се провежда в Брюксел
през ноември 2013 г.

• 150 души от 30 страни вземат участие в това събитие www.

• Те се обединяват около идеята, че инициативата трябва да
продължи, за да се засили гласа на селските райони в
Европа.



Цели на ЕСП

Очаква се дейността на EСП да допринесе за постигането на
следните цели:

• Да се подкрепи гласа на селските общности в Европа, и да се
гарантира, че интересите и благополучието на тези общности
са със силно отражение в националните и европейските
политики;

• Да се насърчи помощта, общото разбиране, солидарността,
обменът на добри практики и сътрудничеството между
селските общности в цяла Европа.



Участници и партньори
на ЕСП 2015

• Създателите на ЕСП (ERCA, PREPARE и ELARD) – участват в
Гражданската групи за диалог (Civil Dialogue Group), която
съветва Европейската комисия относно политиките в
областта на земеделието и развитието на селските райони,
както и в Общото събрание от мрежите на селските райони
(Rural Networks Assembly), коeто ръководи работата на
Европейската мрежа за развитие на селските райони;

• Работата на партньорите на ЕСП и Манифеста на ЕСП 2015 г.
ще се използват при бъдещото изграждане на мрежи,
застъпничество и други дейности, които да отразяват
колективните усилия на всички партньори, които
представляват селските общности;



Програма за 2015 на ЕСП.

Основни елементи на програмата са:
• Едновременни серии от национални кампании,

предназначени да съберат идеи от селските общности във
всяка страна - "възходяща вълна от идеи“;

• Събиране на информация/примери, свързани със
състоянието на селските райони в Европа;

• Отворен процес на широки консултации;
• Набиране на средства за провеждането на срещата;
• Публикуване на Манифест и други изводи за ЕСП 2015;



Програма за 2015 на ЕСП пром.

• Във всички страни от Европа (НЕ САМО ЕС) са поканени
национални участници - " национални шампиони на ЕСП”.

• Всеки в собствената си страна – организира "възходяща
вълна от идеи", опиращи се върху тревогите и надеждите на
хората от селските райони.

• Проявите започват на местно ниво, в държави и региони,
синтезират се на национално ниво и на европейско равнище
ще бъдат отразени в проект на Европейски селски
Манифест;

• Манифестът е жив документ, които се обсъжда и изменя;
• Планира се да бъде приет на среща на ЕСП 2015 (ERP 2015

Gathering) през ноември 2015г.



Участници и партньори
на ЕСП 2015

• До края на месец януари 2015г., има потвърдени национални
шампиони в 24 държави-членки на ЕС, както и 7 европейски
страни извън ЕС, а към края на месец април има 34
национални шампиони на ЕСП;

• http://www.scottishruralparliament.org.uk/
• http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-

croatian-rural-parliament
• http://www.communityni.org/event/rural-ni-your-place-your-

voice-european-rural-parliament-2015-ni-
workshops#.VV28y4uJhHg



В България: Сдружение с териториален и екологичен
просперитет (СТЕП) е поканено да действа като
национален шампион на ЕСП – www. step-bg.bg;

Партньори на инициативата в страната:
* Национално сдружение на малките и семейни

ферми и преработватели (НСМСФП)
и

* Националната селска мрежа



Проведени събития от СТЕП, като
национален шампион на ЕСП

• От края на месец април СТЕП с подкрепата на НСМ и започна набирането на
идеи и мнения, които да имат принос към създаването на Манифеста на ЕСП
2015

• В рамките  на събития на НСМ:
• 29 април 2015г.: срещи на членовете на НСМ : представители на МИГ, на НПО

от страната, регионални координатори на НСМ;

Теми в рамките на инициативата ЕСП, обсъждани от участниците в ТРГ на НСМ:
 “къси вериги на доставки и местните пазари на земеделски продукти”;
 “нормативни уредби на местно, регионално, национално и европейско

ниво за директни продажби”;
 “ пазара на местни продукти – директната продажба и нормите за

безопасност на храните”;
 “младите хора и познанието в селските райони”;
 “мобилните услуги в селските райони”.



Събития на НСМ, където
инициативата ЕСП е представена

Първа среща  на тематична работна група 10
“Традиционни практики за сезонна паша в
Природните паркове“ в рамките на НСМ

29 април 2015г.



Събития на НСМ, където
инициативата ЕСП е представена

Първа среща на тематична работна
група 11 “Младите хора и селските

райони” в рамките на НСМ
29 април 2015г.



Проведени събития от СТЕП, като
национален шампион на ЕСП

Втора информационна среща – 30 април 2015г. обучение на доброволци за
природосъобразно стопанисване на пасища с 37 участника – студенти,
ученици, докторанти, представители на партньорската група по проект

“Природосъобразно стопанисване на пасища” на СТЕП.



Въпроси за обсъждане

• Какви са промените, които трябва да се направят за да се
подобри живота в местните общности в селските райони?

• Кой трябва да инициира постигането на тези промени?
• Какви действия можете да предприеме Вие или Вашата

организация за да се повиши благосъстоянието на местните
общности в селските райони?

• Какво бихте желали да направят публичните институции
(местните власти, правителството или Европейския съюз) за
повишаване на благосъстоянието на местните общности в
селските райони?

• Предложете добър пример на нещо направено във Вашия
район, което да подобри живота на местната общност?


