ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2012 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Индикатор за изпълнение
Цели за 2012 г.

Стратегически цели

1
1. Актуализиране на
Програмата за развитие на
селските райони 2007 – 2013
г. (ПРСР) и на програмните
документи за прилагането й,
доразработване, изменение и
допълване на нормативната
база за прилагане на
Програмата

2
Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

2. Адекватно подпомагане на
доходите на земеделските
производители чрез акуратно
приложение на Схемата за
единно плащане на площ
(СЕПП) при ежегодно
увеличаване на пакета за
директни плащания и
определяне на размера на
сумата за плащане на хектар;

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Стратегически
документ

3
Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.
Програма за
развитие на
селските
райони 20072013 г.
Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

Дейности

4
1. Финализиране на 7-мо
изменение на ПРСР 20072013, след получени
бележки от ЕК

Срок /месец
през 2012 г./

5
март

2. Финализиране на 8-мо
изменение на ПРСР 2007 –
2013, след получени
бележки от ЕК

февруари

1. Изготвяне на анализ за
усвояване на средствата за
Директни плащания по
Схемата за единно плащане
на площ за 2011 г.

декември

2. Актуализиране на
финансовия пакет за
директни плащания през
2012 г.

октомври

3. Изчисляване на
финансовия пакет и
плащанията на единица
животно и за плодове и
зеленчуци по схемите за
специфична подкрепа по
чл.68 на Регламент 73/2009
г. за 2012 г.

декември

Очакван резултат

6
Гарантиране на
европейско и
национално
финансиране за
селското стопанство и
развитието на
селските райони в
България

Оптимално
разпределение на
средствата от
Европейския
земеделски фонд за
гарантиране на
земеделието,
определени за
директни плащания в
България на
земеделските
производители

Индикатор за
текущо
състояние

Изготвено 7-мо
изменение

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото
на 2012 г.)
7
Финализирано 7-мо
изменение на ПРСР

Изготвено 8-мо
изменение

Финализирано 8-мо
изменение на ПРСР

Изготвяне на
текущ анализ
за
оторизираните
средства по
СЕПП за 2011г.

Изчислен окончателно
годишен финансов
таван и плащане на
хектар за 2012 г.

3. Подкрепа на доходите на
заетите в земеделието, чрез
прилагане на възможностите
за национални доплащания
към директните плащания

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

4. Изчисляване на единната
ставка за плащане на
единица площ за 2012 г.

декември

5. Изготвяне на Наредба за
изменение и допълнение на
наредба № 5 от 27 февруари
2009 г. за условията и реда
за подаване на заявления по
схеми и мерки за директни
плащания.
1. Изготвяне на анализ за
усвояване на средствата за
националните доплащания
към директните плащания за
2011 г.

март

2. Подготовка на искането до
ЕК за НДДП за 2012 г. с
включване на подсхема за
подпомагане на глава за
биволи.
3. Изготвяне и представяне
на проект за Решение на
Министерския съвет за
схемите за национални
доплащания за 2012 г. и
техния размер по чл.44, ал.1
от ЗПЗП.
4. Изготвяне на проект за
изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 21
февруари 2011 г. за
специалните изисквания за
участие в одобрените схеми
за национални доплащания
и за специфично
подпомагане

Публикувана Наредба

декември

март

декември

Изплатени
национални
доплащания към
директните плащания
на фермерите

Изготвяне и
представяне на
текущ анализ
за
оторизираните
средства по
схемите за
националните
доплащания
към директните
плащания за
2011г. за
животни,
включително
усвояване на
заложените
средства

Анализ за усвояване
на средствата за
националните
доплащания към
директните плащания
за 2011 г.;
Изпратено до ЕК
искане за национални
доплащания за 2012
г.;
Представяне на
проект за решение на
МС

Публикувана Наредба
март
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4. Обновяване и регулярна
актуализация на цифровата
ортофотокарта (ЦОФК) на
страната и изграждане на
специализирана база данни
на СИЗП, осигуряваща
директен обмен на данни

5. Изменение на
действащото
законодателство в лозаровинарския сектор, с цел
синхронизирането му с
изискванията на
европейското право

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им
Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

Поетапна (4-годишна)
актуализация на базите
данни на СИЗП – 2012-2015г.

ноември 2012
(за първата
година)

Обновяване на базите
данни на СИЗП и
предаването им на
ДФЗ за извършване на
проверки по
заявленията за
подпомагане за 2012
г. и кандидатстване за
2013 г.

0%

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1. Разработване на
Правилник за приложение на
Закона за виното и
спиртните напитки (ЗВСП);

юни

В процес на
изготвяне

2. Изготвяне на Наредба за
формата, съдържанието на
сертификатите за произход
на грозде, редът за
издаването и заверката им;

септември

В процес на
изготвяне

3. Изготвяне на Наредба за
условията, на които трябва
да отговарят вината със
ЗНП, ЗГУ и сортовете вина
без ЗНП/ЗГУ, реда за
производство и
регистрацията им;

септември

4. Изготвяне на Наредба за
условията и реда за
унищожаване на опасни за
човешкото здраве продукти
от лозаро-винарския сектор;

септември

5. Изготвяне на Наредба за
условията и реда за вземане
на проби от лозаро-винарски
продукти, етилов алкохол от
земеделски произход,
дестилати и спиртни напитки

септември

26,32% за 2012 г.

Обнародван в
Държавен вестник ПП
на ЗВСН;
Обнародвана в ДВ
Наредба

В процес на
изготвяне

Обнародвана в ДВ
Наредба;

В процес на
изготвяне

Обнародвана в ДВ
Наредба

В процес на
изготвяне

Обнародвана в ДВ
Наредба
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6. Изпълнение и усвояване
на средствата по
Националната програма за
подпомагане на лозаровинарския сектор в България
2008/2009 – 2013/2014 г.
(НППЛВСБ)

7. Засилване на мерките за
прозрачност и публичност
при обявяване на
процедурите за отпускане на
финансова помощ от
Европейския земеделски
фонд за развитие на
селските райони

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1. Изменение на
Националната програма за
подпомагане на лозаровинарския сектор в България
2008/2009 – 2013/2014 г.
чрез включване на нови
мерки за подпомагане;
2. Изменение и допълнение
на Наредба № 1/26.01.2009
г. за условията и реда за
предоставяне на финансова
помощ по НППЛВСБ
2008/2009 – 2013/2014 г. с
оглед допълнителна уредба
на мярка Промоция на вина
в трети страни и
Застраховане на реколтата

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.
Програма за
развитие на
селските
райони 20072013 г.

юни

септември

3. Опростяване на
процедурите по прием и
обработка на заявления за
подпомагане и плащане

декември

Организиране на
информационни
мероприятия – дейности по
линия на Техническата
помощ и за изпълнение на
Комуникационния план на
Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР)

декември

Повишаване
интереса на
гроздопроизводителит
е за участие по
мерките от
Националната
програма за
подпомагане на
лозаро-винарския
сектор в България
2008/2009 – 2013/2014
г. с цел стабилизиране
на дейността им

Сформираната
постоянна РГ
за оперативно
решаване на
текущи
въпроси в
сектор „Вино”,
свързани със
законодателств
ото на ЕС,
работи по
промени в
Националната
програма и
Наредба №
1/26.01.2009 г.

По-ефективна
комуникация между
УО на ПРСР, РА,
бенефициенти,
медийни контрагенти,
консултантски агенти
и др. заинтересовани

Брой и вид
тематични
информационн
и кампании по
ПРСР/
Брой
посетители

Повишен дял на
комуникация чрез
електронното
пространство

Изготвени и
разпространен
и
информационн
и и рекламни
материали

Ефективно и

Включени нови мерки
за подпомагане в
Националната
програма.

Направени промени в
Наредба №
1/26.01.2009 г. в
съответствие с
изменената
Национална програма.

Направени промени в
Наредба №
1/26.01.2009 г. по
отношение на
децентрализиране на
приема на документи
в ДФЗ-РА;
оптимизиране броя на
проверките на ДФЗ-РА
във връзка с
удостоверението за
право на участие,
издавано от
контролния орган в
сектора – ИАЛВ.
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прозрачно управление
на европейските
фондове по ПРСР
2007-2013/

8. Укрепване на системата за
прилагане и контрол на
обществените поръчки,
засилване на
предварителния и
последващия контрол и
одита

9. Насърчаване развитието
на определени дейности или
региони чрез прилагане на
системата от държавни
помощи

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

(електронни
медии, печатни
издания, др.) –
брой и вид
Брой
организирани
семинари за
служители,
бенефициенти
и журналисти
за представяне
на добри
практики по
ПРСР

1. Промяна на вътрешните
правила за провеждане на
процедури за обществени
поръчки, с оглед
привеждането им в
съответствие с новия Закон
за обкществените поръчки

декември

Повишаване
ефективността на
системата за
прилагане и контрол
на обществените
поръчки

2. Извършване на одит на
процеса по изпълнение на
сключени договори от
проведени процедури по
обществени поръчки

октомвридекември

Даване на препоръки
за подобряване на
одитирания про-цес.
При извършване на
одити на ВРБК, ще се
проверяват проведини процедури по
ЗОП и НВМОП.

Предприемане
на коригиращи
действия в
резултат на
дадени
препоръки

1 . Разработване на схеми
за държавни помощи в
съответствие с Европейското
законодателство и
националните приоритети

декември

Брой разработени и
нотифицирани схеми
за държавни помощи

В процес на
разработване
са 2 бр. схеми
на държавни
помощи

2. Прилагане на схеми за
държавни помощи

Оптимално
разпределение на
средствата за
държавни помощи в
областта на
земеделието

Изготвени вътрешни
правила

Оценка за действието
на системите за
контрол

През 2012 г. ще бъдат
изготвени и
нотифицирани 4 бр.
схеми на държавни
помощи
През 2012 г. ще
действат
нотифицирани и
одобрени oт ЕК 11 бр.
схеми за държавни
помощи
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10. Усъвършенстване на
нормативната уредба за
прилагане на пазарни мерки

11. Създаване на оптимална
бизнес среда чрез
намаляване и облекчаване
на регулаторните режими в
земеделието

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1. Изменение на Наредба №
11/15 май 2007 г. за
условията и реда за
признаване на организации
на производители на
плодове и зеленчуци и на
техните асоциации и за
условията и реда за
одобряване и изменение на
одобрените операционни
програми

януари

2. Актуализиране и изготвяне
на нормативни документи,
касаещи подпомагането на
земеделските производители
и прилагането на
механизмите на ООП

Подобряване на
достъпа до пазарни
мерки за подкрепа

Изготвен
проект

Публикувана наредба

декември

Актуализирани
нормативни
актове

Публикувани
актуализирани актове

3. Изготвяне на проект на
Закон за изменение и
допълнение на Закон за
прилагане на общите
организации на пазарите на
земеделски продукти на
Европейския съюз

юли

Изготвен
проект на закон

Публикуван закон

1.Изготвяне на предложение
за облекчаване на
регулаторните режими;

март

2. Изготвяне на предложения
за привеждане действащи
такси в съответствие с
разпоредбите на чл. 7а на
Закона за ограничаване на
административното
регулиране и
административния контрол
върху стопанската дейност.

декември

Премахнати са
три и е
облекчен един
режим

За 2012 г. ще бъде
направено
предложение за
облекчаване на 5 бр.
регулаторни режима,
които да бъдат
включени в
актуализираната
Програма за по-добро
регулиране 2010-2013
г.

Подобряване на
бизнес средата
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12. Адекватно и
своевременно информиране
на обществоото и
стопанските субекти за
състоянието на пазарите на
земеделски продукти и храни

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1. Изготвяне на пазарни
анализи на земеделски
продукти и ценови анализи
за основни хранителни
продукти

13. Осигуряване на надеждни
данни за състоянието на
сектор „Рибарство”

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Национална
програма за
събиране,
използване и
управление на
данни в сектор
рибарство 2011
– 2013 г.

1. Изпълнение на
Национална програма за
събиране, използване и
управление на данни в
сектор рибарство 2011 –
2013 г.:
-изготвяне на доклад за
изпълнението на програмата
за 2011 г., включващ и
финансов отчет;
- събиране и обобщаване на
икономически данни за
риболовните съдове;
- събиране и обобщаване на
данни за основните
риболовни практики;
- събиране и обобщаване на
информация за улови и
изхвърляния от улови.
- събиране на биологични
данни за морски видове
риба.

Регламент (ЕО)
№ 1005/2008 на
Съвета от 29
септември 2008
година
Регламент за
изпълнение
(ЕС) №
404/2011 на
Комисията от 8
април 2011
година

2- Изграждане на модули в
Информационностатистическата система
(ИСС) на Изпълнителна
агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА) за:
• административнонаказателната дейност на
ИАРА
• електронно докладване

декември

май
декември

декември
декември
декември

април декември

По-добра
информираност за
пазарните тенденции

Брой и видове
анализи

Набиране на
информация за
риболовния флот и
дейността му;
биологични данни
относно улова;
информация за
рибните запаси и
екологичното
въздействие, което
може да бъде оказано
от рибарството върху
морската екосистема.
Наличие на данни
улесняващи оценката
на икономическата
ситуация на
риболовните
предприятия както и
оценка на
тенденциите относно
заетостта в сектора.
Изпълнение на
изискванията на
Европейското и
националното
законодателство
Подобряване на
качеството на данните
за сектор «Рибарство»
събирани в ИАРА и
предоставени на

Събрани научни
икономически данни
за състоянието на
рибарството за 2011 г.
Проведено трално
изследване за
определяне
състоянието на
запасите от калкан и
акустично изследване
за състоянието на
пелагични видове
риба.

0 бр.

5 бр. изградени
модули
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на данни;
• контрол на квотирани
видове риба
• доразработване на модул
„Стопански риболов”
разработване на нов под
модул „даляни
• доразработване на модул
„Риболовни кораби”
14. Ефективен контрол в
сектор Рибарство

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.
Регламент (EО)
№ 861/2006 на
Съвета
от 22 май 2006
година

Регламент (ЕО)
№ 1005/2008 на
Съвета
Регламент (ЕО)
№ 1010/2009 на
Комисията от 22
октомври 2009
година

Европейски и
Национални
институции, GFCM,
FAO и др.

1. Изпълнение на
Годишната програмата за
контрол в рибарството за
2012 г., включващо:
- обучение на служителите
и инспекторите на ИАРА
относно новите правила за
прилагане на Регламента за
контрол (сертифициране
мощността на двигателите,
проследяемост и др.)
- закупуване оборудване за
измерване мощността на
двигателите на риболовните
кораби.
- преработване на
информационностатистическата система на
ИАРА във връзка с
Регламент с 404/2011.
-доразработване на
регистъра на риболовните
кораби.

декември

2. Изпълнение на Плана за
действие и контрол на
уловите и разтоварванията
на калкан в Черно море през
2012 г., посредством:
- въвеждане на система за
разпределяне на
индивидуални квоти.
- контрол на
разтоварванията на уловите

декември

Повишаване
ефективността на
прилагания контрол
при извършване на
риболов.

Осигуряване на
устойчиво
експлоатиране на
запаса от калкан и
предотвратяване на
възможностите за
извършване на
незаконен,
недеклариран и
нерегулиран риболов.

Изготвена е
Годишната
програмата за
контрол в
рибарството за
2012, която е
изпратена до
ЕК за
одобрение на
проектите,
заложени в нея
и определяне
на
финансовото
участие на ЕО.

Изготвен План
за действие и
контрол на
уловите и
разтоварваният
а на калкан в
Черно море
през 2012 г.
Очаква се
одобрение от
ЕК.

Обучени 100
служителя на ИАРА
Сертифициране
мощността на
двигателите на
риболовните кораби
Автоматично
проследяване нивото
на риболовния флот.

Контрол на
разтоварванията на
уловите от калкан.
Провеждане
инспекции на море на
риболовните кораби
извършващи улов на
калкан.
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15. Осигуряване на устойчиво
развитие на рибните ресурси,
възстановяване и опазване
на биологичното равновесие
и обогатяване на
разнообразието на рибните
ресурси във водните
екосистеми

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

16. Оптимизиране на
административния капацитет

Създаване на
европейска визия на
администрацията,
осигуряваща
качествени
административни
услуги

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.
Национална
програма за
опазване,
възстановяване
и подпомагане
устойчивото
развитие на
рибните
ресурси 2008 –
2013 г.
Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

от калкан.
-инспекции в пристанище и
на море.
-инспекции на търговската
мрежа и първата продажба
Разработване на План за
зарибявания и други
дейности за подпомагане на
устойчивото развитие на
рибните ресурси и План за
научноизследователски
дейности, осигуряващи
ефективно управление на
рибните ресурси за 2013 г., в
изпълнение на националната
програма за подпомагане на
устойчивото развитие на
рибните ресурси 2008 – 2013
г.

1. Изпълнение на мерките от
компетентността на МЗХ от
Плана за изпълнение на
мерките за оптимизация на
държавната администрация
(2010 - 2011 г.), приет с РМС
№560/29.07.2010 г.

Проверка на
търговската мрежа и
първата продажба на
калкан.
декември

Формиране на
стабилни популации
във водоемите на
страната ( реки,
язовири и езера),
осигуряване
естественото
възпроизводство на
рибните видове.

През 2011 г. не
е прилаган
план за
зарибяване

Изготвен План за
зарибяване и други
дейности за
подпомагане на
устойчивото развитие
на рибните ресурси и
План за
научноизследователск
ите дейности
осигуряващи
ефективно
управление на
рибните ресурси за
2013 г.

декември

Оптимизация на
функции на
администрацията,
облекчаване на
административни
услуги

От началото на
стартиране на
реформата до
края на 2011 г.
са изпълнени
48 мерки – 11
мерки по
оптимизиране
на функции и
37 по
облекчаване и
премахване на
услуги или 55,8
% от всички
мерки в
системата на
МЗХ.

Брой изпълнени мерки
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17. Подобряване на
ефективността на системата
за съвети в земеделието

Подобряване на
земеделското
производство чрез
усъвършенстване на
връзката
“образование – съвети
в земеделието –
научни изследвания”

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

2. Извършване на планови
проверки за анализ и оценка
на ефективността на
дейността на
администрацията на МЗХ,
съгласно Годишен план за
2012 г.

декември

3. Извършване на планови
проверки за оценка на
корупционния риск в
административните звена
(дирекции) в МЗХ, съгласно
План за извършване през
2012г. на оценка на
корупционния риск в
административните звена
(дирекции) в МЗХ.

декември

1. Подобряване на
качеството на
предоставяните съвети чрез
провеждане на
специализации, курсове и
семинари за обучение на
специалисти от
консултантски организации;

декември

Повишаване на
знанията на
експертите от НССЗ

2. Предоставяне на
консултации в областта на
земеделието (извън ПРСР).

декември

3. Провеждане на
информационни събития.

декември

Подобряване на
знанията на
земеделските
производители за
секторите, в които
работят (Общо за
дейности 2, 3 и 4)

4. Изготвяне на
информационни материали.

декември

Определяне областите
на дейност, които се
нуждаят от
подобряване,
формулиране на
предложения/мерки за
подобряване на
работата и
отстраняване на
причините, водещи до
нарушения.
Осигуряване на
прозрачност в
работата на
администрацията и
минимизиране на
корупционния риск с
оглед защита на
правата на
гражданите.

10 бр. административни звена (дирекции
в МЗХ)
Изготвен анализ и
оценка

50%

100%

Изготвен отчет и
оценка

Проведени обучения
за експертите от
НССЗ – 3 броя;

Предоставени
консултации (извън
ПРСР) – 24 000 бр;
Проведени
информационни
събития - 250 бр.
Изготвени
информационни
материали – 150 бр.
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5. Провеждане на анкетни
проучвания за желаните от
земеделските стопани
видове консултации и по
други въпроси свързани с
дейността на НССЗ.
6. Провеждане на
заседания на регионални
консултативни съвети за
съвети в земеделието с
участието на представители
от университети, научни
институти, неправителствени
организации (НПО) и
земеделски производители;
7. Провеждане на
съвместни дейности и
мероприятия на НССЗ с
научни институти и други
научно-приложни
организации - трансфер на
знания и технологии от
научните среди към
земеделските стопани

18. Подобряване на
приложната насоченост на
научните изследвания в
земеделието и храните

Подобряване на
земеделското
производство чрез
усъвършенстване на
връзката
“образование – съвети
в земеделието –
научни изследвания”

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

8. Организиране и
провеждане на обучения на
земеделските стопани;
1. Изпълнение на Рамково
споразумение между ССА и
НССЗ за взаимопомощ при
програмите за обучение на
фермери и земеделски
производители
2. Организиране от ССА на
обучение на фермери

декември

Подобрено
обслужване на
земеделските стопани
отговарящо на
техните нужди
(Общо за дейности 5 и
6)

Проведени анкетни
проучвания - 30;

декември

Проведени заседания
на регионални
консултативни съвети
за съвети в
земеделието – 30 бр.;

декември

Проведени съвместни
дейности и
мероприятия на НССЗ
с научни институти и
други научноприложни организации
- 50;

Повишаване на
знанията на
фермерите за
иновациите в
областта на
земеделието
(Общо за дейности 7и
8)

декември
декември

Подобряване
качеството на
обучение

декември

Увеличаване броя на
обучените земеделски
производители

Обучени земеделски
производители – 300
бр.
Брой лектори – научни
работници от ССА в
курсовете на НССЗ 60

Брой курсове/ обучени
фермери – 20/500
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19. Защита на традиционни
български селскостопански
производства

Повишаване на
конкурентноспособнос
тта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1. Провеждане на
национална процедура за
одобрение на подадени
заявления-спецификации за
вписване в Европейския
регистър на храни с
традиционно специфичен
характер (ХТСХ)

декември

2. Провеждане на
национална процедура за
одобрение на подадени
заявления-спецификации за
вписване в Европейския
регистър на защитени
географски означения

декември

3.Одобряване на
контролиращи лица за всяко
заявление

4. Изготвяне и съгласуване
на проект за изменения в
текстовете на Наредба №16
от 14.09.2007 г.

декември

декември

Включване в
еврпоейските регистри
на защитени
наименования на
традиционни
селскостопански
продукти с оглед
разширяване на
пазарните
възможности за
българските
производители

Брой постъпили
заявления за
вписване на ХТСХ
Брой разгледани
заявления спецификации от
Постоянната комисия
по защитени
географски означения
и храни с традиционно
специфичен характер
Брой одобрени и
изпратени в ЕК
заявленияспецификации
Брой постъпили
заявления за
вписване на
географски означения
Брой разгледани
заявления спецификации от
Постоянната комисия
по защитени
географски означения
и храни с традиционно
специфичен характер
Брой одобрени и
изпратени в ЕК
заявления –
спецификации;
Брой постъпили
заявления за
контролиращи лица;
Брой разгледани
заявления
Брой одобрени
контролиращи лица
Публикуване на
изменения в
текстовете на
Наредба №16 от
14.09.2007 г.
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20. Създаване на
алтернативен поминък на
стопанствата, в засегнати от
преструктуриране отрасли –
тютюнопроизводство,
млекопроизводство и др.

21. Съхраняване на
националните генетични
ресурси в животновъдството

22. Осигуряване на
качествени сертифицирани
семена и увеличаване
възможностите за избор от
страна на земеделските
производители на нови
перспективни сортове
земеделски култури

Повишаване на
конкурентноспособнос
тта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Повишаване на
конкурентноспособнос
тта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Повишаване на
конкурентноспособнос
тта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1. Актуализация на схема за
специфично подпомагане по
чл. 68 от Регламент 73/2009
за кози-майки и овце-майки
за тютюнопроизводителните
общини, съобразно
изисквания на ЕК за
прилагането й през 2012 г.

март

Създадени условия за
подкрепа на
производителите в
засегнати от
преструктуриране
отрасли

Изготвен, съгласуван
и изпратен отговор до
ЕК на искане за
допълнителна
информация по
мерките за
специфично
подпомагане за козимайки и овце-майки за
тютюнопроизводителн
ите общини

2. Предоставяне на
консултации на
земеделските производители
за алтернатива за
производство на тютюн

декември

Добре информирани
земеделски
производители за
алтернативно
производство на
тютюна

Брой проведени
срещи със земеделски
производители на
тютюн

1. Актуализиране на
нормативната база

декември

2. Мониторинг на
генетичните ресурси
животновъдството

декември

3. Поддържане на
Национален генетичен
резерв – генетична банка

декември

4. Контрол върху дейността
на развъдните организации,
държавни организации,
центрове и др.
1.Изпитване на сортове
растения за вписване в
Официалната сортова листа
на Р България и каталозите
на сортове земеделски
растителни видове на ЕС
2.Сертифициране на семена

Подобрено
управление на
генетичните ресурси,
запазване на
автохтонните породи в
България, по-добро
качество на
развъдната дейност

Брой на участвалите в
срещите земеделски
производители на
тютюн
Актуализирани
нормативни актове
Извършен мониторинг
на генофонда
Брой съхранени дози
генетичен материал
Брой проверки

декември
декември

Използване на
качествени
сертифицирани
семена в
произвоството

Брой изпитвани
сортове - 390
Инспектирани
семепроизводни
посеви – 400 000
декара
Издадени документи
от лабораторни
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за земеделските
производители.

анализи - 6 500 бр.
Издадени
сертификати за
качество на семената
- 3 500 бр.

3.Прилагане на схема на
държавна помощ, за
насърчаване производството
и използването на
висококачествени семена
23. Осигуряване на
адекватен контрол за
спазване изискванията на
законодателството в
областта на
генномодифицираните
организми /ГМО/

24. Увеличаване на дела на
биологичното производство

Повишаване на
конкурентноспособнос
тта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Повишаване на
конкурентноспособнос
тта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 2009
– 2013 г.

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.
Национален
план за
развитие на
биологичното
земеделие в
България 20072013 г.
(НПРБЗБ)

1. Извършване на контролни
проверки при пускането на
пазара на генетично
модифицирани семена и
посадъчен материал,
генетично модифицирани
растения и генетично
модифицирани продукти за
растителна защита
2. Извършване на
лабораторни анализи за
наличие на ГМО
1. Извършване на проучване
на инвестиционно поведение
в традиционните и новите
системи на земеделие в
резултат от приложението на
агроекологичните плащания;
2. Прочуване на
възможностите за създаване
на специализирана мрежа за
реализация на земеделски
продукти произведени по
биологичен начин;
3. Организиране и
провеждане на празник на
агроекологичните
производители
4. Разработване
на Наредба за биологичното
земеделие, с включване на
представители на всички
заинтересовани ведомства,

декември

септември

септември

май- юни

май

Подобряване
ефективността на
контрола при
разпространението и
търговията генетично
модифицирани
семена и посадъчен
материал, генетично
модифицирани
растения и генетично
модифицирани
продукти за
растителна защита
Увеличаване на дела
на биологичния
сектор в общото
земеделско
производство

Брой извършени
контролни проверки и
лабораторни анализи

Брой проведени
проучвания

Брой
участници/респондент
и в проучванията
Брой участниици в
празници и конкурс

Разработена наредба
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неправителствени
организации
и организации на биологични
производители
5. Повишаване знанията на
земеделските производители
за биологично земеделие и
интегрирано производство
на земеделски култури.

Брой семинари
Брой медийни изяви
Брой консултации
Бр. информационни
материали

декември

25. Оптимизиране
използването на
земеделските земи

Повишаване на
конкурентноспособнос
тта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

Усъвършенстване на
нормативната уредба в
областта на земеползването

април - юни

26. Оптимизиране на
хидромелиоративната
инфраструктура за
ефективно използване на
водните ресурс

Повишаване на
конкурентноспособнос
тта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1. Привеждане в
съответствие на
съществуващата нормативна
база, регулираща
дейностите по експлоатация,
изграждане, реконструкция и
модернизация на
хидромелиоративни системи
и съоръжения и
собствеността и
експлоатацията на
Хидромелиоративния фонд

юни

Създаване на условия
за устойчиво
земеползване на
правно основание

Оптимизиране на
хидромелиоративната
инфраструктура за
ефективно използване
на водните ресурси

Нормативни актове

Разработен Закон за
изменение и
допълнение на Закона
за сдруженията за
напояване
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2. Изготвяне на План за
реализация на конкретни
проекти по създаване,
реконструкция и
възстановяване на
хидромелиоративни обекти

27. Ефективно участие в
дискусията за бъдещето на
Общата селскостопанска
политика, в процеса на
опростяване на европейското
законодателство, в процеса
на изготвяне и приемане на
актове на Съвета и ЕК в
областта на земеделието

28. Осъществяване на
единен официален контрол
по безопасността и
качеството на храните

Повишаване на
конкурентноспособнос
тта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Изпълнение на
основната цел на
общата политика на
ЕС по качество и
безопасност на
храните за постигане
на висок стандарт за
качество на живота и
защита здравето на
потребителите, чрез
гарантиране
производството и

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

декември

3. Изработване на
техническо задание относно
Мерките за адапдация към
засушаването в РБългария
4. Изработване на
техническа задание за
изготвянето на оценка на
хидромелиоративния фонд в
Р България

декември

1. Изготвяне на анализи и
проучвания, свързани с
прилагането на бъдещата
ОСП (2014-2020)

декември

2. Организиране и
провеждане на публични
дебати за бъдещето на
ОСП след 2013 г. в
страната
3. Изготвяне на указания и
позиции, отразяващи
интересите на България в
областта на аграрния
сектор.
1. Актуализиране на
законите и подзаконовите
нормативни актове в
областта на безопасността
на храните, фуражите,
здравеопазването на
животните и хуманното
отношение към тях
2. Публикуване на
информационен бюлетин по
безопасност на храните

Поименен списък на
капиталовите разходи
за
хидромелиоративни
обекти

Изработване на
техническо задание
декември

декември

декември

Изработване на
техническо задание
Постоянна защита на
интересите на
българския
земеделски сектор и
на българските
земеделски
производители чрез
ефективно участие в
процеса на работата
на европейските
институции

декември

Постигане на пълно
съответствие с
правото на ЕС и
усъвършенстване на
действащото
законодателство по
безопасност на
хранителната верига

декември

Подобряване на
информираността на
производителите и

През 2011г.
стартира
изготвяне на
указания и
позиции на
България по
Предложенията
на
Европейската
комисия за
реформа на
ОСП за 2014 –
2020 г.

Изготвени анализи,
проведени
проучвания,

брой публични
мероприятия

Изготвени указания и
позиции

Брой
изготвени/изменении
нормативни актове

Брой издадени
информационни
бюлетини
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предлагането на
качествени и
безопасни земеделски
суровини и храни

3. Изграждане на мрежа за
сътрудничество и
усъвършенстване на
комуникацията и обмена на
информация с браншови
организации и асоциации в
областта на безопасността
на храните и фуражите;
4.Изготвяне на Годишен
доклад за изпълнението на
Единния многогодишен
национален план за контрол
на Република България за
храни, фуражи,
здравеопазване на
животните, хуманно
отношение към тях и защита
на растенията за 2011 г.
5. Поддържане на ефективна
система за бързо
съобщаване за храни и
фуражи (RASFF) съгласно
чл.50 на регламент (ЕС)
178/2002.

6. Извършване на
ветеринарни проверки и
инспекции във всички
обекти, произвеждащи
съхраняващи и търгуващи
със суровини и храни от
животински произход

декември

търговците на храни и
фуражи
Подобрено
партньорство между
МЗХ и
неправителствените
организации

юни

декември

декември

7. Изпълнение на Годишен
план за контрол по
безопасността на фуражите

декември

8. Осигуряване на ефективен
фитосанитарен контрол на
растения и растителни

декември

Гарантиране на
съответствие с чл. 44
от Регламент 882/2004
с цел осигуряване на
ефективен контрол по
хранителната верига.

Опазване здравето на
хората и животните и
околната среда за
преки или не преки
рискове във връзка с
храни, фуражи и
материали, които
влизат в контакт с
храни
Гарантиране на
безопасността на
храните от животински
произход

Гарантиране
безопасността на
фуражите
Недопускане на
карантинни вредители
на територията на

Брой проведении
срещи
Брой съвместни
инициативи

Изготвен годишен
доклад за
изпълнението на
ЕМНКП за 2011 г. г.

Брой получени
нотификации

брой извършени
проверки и инспекции;
Брой съставени
предписания;
Брой съставени
актове

брой извършени
проверки и инспекции;
Брой съставени
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продукти и на качеството на
пресните плодове и
зеленчуци

страната и на другите
държави-членки на ЕС
при внос и бърза
реакция за
ликвидиране на
проникнала зараза

предписания;
Брой съставени
актове

Внос на пресни
плодове и зеленчуци,
отговарящи на
стандартите на ЕС

бр. контролирани
партиди при транзит

Своевременно
установяване на
огнища от карантинни
вредители и
незабавно
ликвидиране на
заразата
Предотвратяване
разпространението на
карантинни вредители
Унищожаване на
заразена продукция и
поставяне на площи
под карантина
Осигуряване на
качествени плодове и
зеленчуци

9. Осигуряване на ефективен
контрол върху пускането на
пазара и употребата на
препарати за растителна
защита (ПРЗ) и торове

декември

Осъществяване на
търговия с ПРЗ и
специализирани
растителнозащитни
услуги само от
квалифицирани лица
Пускане на пазара и
употреба само на
разрешени, годни за
употреба, безопасни и
ефективни ПРЗ и

бр. контролирани
партиди при внос

бр. сертификати за
съответствие на
качество на пресни
плодове и зеленчуци
при внос
Брой инспекции за
установяване на
огнища от карантинни
вредители и
незабавно
ликвидиране на
заразата
Брой наблюдения за
разпространение на
карантинни вредители
Брой мероприятия за
ликвидиране на
огнища с установена
зараза от карантинни
вредители.
Брой проверки;
Брой установени
нарушения; брой
издадени актове
(За контрол на
качеството на
пресните плодове и
зеленчуци по цялата
верига)
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торове
Опазване на здравето
на човека и околната
среда

29. Постигане на устойчиво и
ефективно функциониране и
развитие на
конкурентноспособни
държавни горски
предприятия

Устойчиво и
конкурентноспособно
развитие на горските
територии - държавна
собственост в
съответствие с
принципите за
многофункционално
стопанисване на
горите

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 2009 2013 г.

1.Ефективно управление на
горските териториидържавна собственост и
държавното имущество,
предоставено на държавните
горски предприятия
2. Ефективно прилагане на
нормативно
регламентираните начини за
ползване на дървесина и
недървесни горски продукти
3. Устойчиво стопанисване
на горските териториидържавна собственост

декември

Положителни
финансови резултати
от дейността на
държавните горски
предприятия
Осигурена дървесина
за потребителите

Изпълнени
показатели, заложени
във финансовите
планове на горските
предприятия,свързани
с подобряване на
устойчивостта и
производителността
на горите

Брой разрешения
(пускане/употреба препарати/торове)
Брой инспекции
(пускане/употреба –
препарати/торове)
Брой проби
(пускане/употреба –
препарати/торове)
Брой проби за
остатъци от пестициди
в суровини от
растителен произход,
предназначени за
храна или фураж
Обобщен
положителен
финансов резултат на
ДП в размер на 3
млн.лв.
Общ обем
реализирана
дървесина от ДП в
размер на не по-малко
от 4 млн. куб.м.
Създадени нови гори
на площ от 11,5 хил.
дка и проведени
отгледни и санитарни
сечи на площ от 50
хил.ха
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30. Децентрализация на
управлението на горските
ресурси чрез постепенно
предприемане на стъпки за
доброволно, икономически,
социално и екологично
обосновано прехвърляне на
права, задължения и
отговорности от държавата
към общините на базата на
дългосрочно договаряне

Устойчиво и
конкурентноспособно
развитие на горския
сектор в съответствие
с принципите на
многофункционално
стопанисване на
горите

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1. Разработване на областни
планове за развитие на
горските територии.

декември

31. Подобряване на
кадастъра и базата данни за
българските гори.

Устойчиво и
конкурентноспособно
развитие на горския
сектор в съответствие
с принципите на
многофункционално
стопанисване на
горите

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1.Разработване и приемане
на наредба за
инвентаризация и планиране
за регламентиране на
Националната
инвентаризация и
таксирането на горите и
въвеждане на стопански
планове на мястото на ЛУП.

септември

2. Изготвяне и приемане на
програма за стартиране
изпълнението на
Национална горска
инвентаризация като
общоевропейски метод за
контрол на стопанските
планове за горите;

Стартиране
разработването на
областните планове
след приемане на
Наредбата за
инвентаризация и
планиране

осигуряване на
изчерпателна и
надеждна
информация за горите

ноември

3.Определеляне на
необходимите средства за
инвентаризация от
държавния бюджет;

декември

4.Осигуряване на
ортофотокарта за
териториалния обхват на
дейност на държавните
горски и ловни стопанства,

декември

Процес на
изготвяне на
Наредба за
инвентаризаци
я и планиране,
съставен
график и
проведени част
от процедурите
за възлагане
изработването
на областните
планове за
развитие на
горските
територии
Процес на
изготвяне на
Наредба за
инвентаризаци
я и планиране

Изготвена и приета
Наредба, възложено
изработването на част
от областните
планове за развитие
на горските територии

Изготвена и приета
Наредба;

Изготвена програма за
стартиране
изпълнението на
Национална горска
инвентаризация

Осигурени средства в
бюджета на ИАГ за
стартиране на
инвентаризацията
Осигурени
ортофотокарти
съобразно
програмата за
изпълнението на
Националната горска
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подлежащи на
инвентаризация през 2012 /
2013год.

32. Превенция и адаптация
на горите към климатичните
промени

Подобряване на
защитата и
подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните
промени

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

инвентаризация

5.Осигуряване на цифров
модел на картата на
възстановената
собственост и/или цифров
модел на кадастралната
карта за териториалния
обхват на дейност на
държавните горски и ловни
стопанства, подлежащи на
инвентаризация през 2012 /
2013 год.

декември

6.Предоставяне на слой
„Лесо” на общинските
служби по земеделие, във
връзка с неговата
актуализация в картата на
възстановената собственост.

декември

Включване на Програмата от
мерки за адаптация и
смекчаване влиянието на
климатичните промени
върху горите в България в
Националната стратегия за
адаптация и в Националния
план за действие за
изменение на климата в
България

декември

Изготвен и осигурен
цифров модел
съобразно
програмата

Предоставен слой
„лесо” на общинските
служби по земеделие
за актуализация на
картите на
възстановената
собственост
Осигуряване на
необходимите
средства на
национално ниво за
изпълнение на някои
от дейностите по
програмата

Включена
Програмата от
мерки за
смекчаване
влиянието на
климатичните
промени върху
горите в
България в
националните
стратегия и
планове

Осигурени средства за
започване
изпълнението на
Програмата
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33. Опазване на българската
гора от незаконни практики

Устойчиво и
конкурентноспособно
развитие на горския
сектор

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1.Изготвяне и приемане на
наредбата за опазване и
контрол на горските
територии;

февруари

2. Структуриране, кадрово и
ресурсно обезпечаване на
звената от горски
инспектори;

декември

3. Внедряване на единна
информационна система в
system.iag по отношение на
издаването и отчитането на
електронни документи за сеч
и транспорт на дървесина;

декември

4. Изготвяне и приемане на
Наредба за условията и реда
за защита на горските
територии от пожари.
5. Създаване на
предпоставки за изграждане
на системата за ранно
откриване и
оповестяване на възникнали
горски пожари чрез
въвеждане на
автоматизирани средства за
видео наблюдение и
софтуер.
6.Подобряване на
нормативната база в
областта на ловното
стопанство

декември

декември

декември

Адаптирана
нормативна уредба и
системата за контрол
и
опазване, съобразно
промените във
външната среда;

Налични
регламенти в
Закона за
горите,
необходимо
прецизиране в
подзаконовата
нормативна
уредба;

Повишаване на
ефективността от
дейностите по
превенция и контрол;

Липса на
подобни
структури за
упражняване
на контрол

Създадени звена към
РДГ от горски
инспектори;

Ограничаване на
правонарушенията,
свързани с незаконния
добив на горски и
дивечови ресурси
чрез създаване на
условия за ефективен
контрол и превенция;

Цялостно
разработена
система и
извършено
пилотно
апробиране в
ДГС/ДЛС

Цялостно внедряване
на единната
информационна
система поне в две
ДГП, по едно за
северна и южна
България

Защита на горските
територии от пожари и
създаване на
предпоставки за
предотвратяване
възникването пожари.

Приета наредба за
опазване и контрол;

Изготвена нова
наредба, адекватна на
изискванията на новия
Закон и структури;

изграждане на
система в пилотен
регион

Изготвена наредба за
бонитиране на
дивечовите
местообитания
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34. Подобряване на
дейностите по
възстановяване,
стопанисване, ползване и
защита на горите

Подобряване на
защитата и
подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните
промени

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1. Изготвена и приета
Наредба за защита на
горските територии срещу
ерозия и порои;

декември

2.Изготвени и приети
Устройствени правилници на
ГСС и ДПП;

декември

3.Изготвен регистър на
одобрените базови
източници на ГРМ;

декември

4.Ефективен контрол върху
дейностите по стопанисване
и ползване и продължаване
на дейността по
разработването и
внедряването на модул към
system.iag за електронни
позволителни за сеч и
електрронни превозни
билети

декември

Изготвяне на
подзаконовата
нормативна уредба

Липса на
Устройствени
правилници на
ГСС и ДПП;
Необходимост
от регистър;

Правилно провеждани
сечи и спазени
режими за устойчиво
стопанисване на
горите;

Необходимост
от строг
контрол
съобразно
изискванията
на ЗГ

Правилно издаване на
електронните
позволителни за сеч и
на документи за
освидетелстване на
сечищата;

Грешки и
проблеми при
издаване на
електронните
документи

Разработен и внедрен
модул

5. Внедряване на
информационна система за
сигнализация и
лесопаталогичен мониторинг

декември

Изготвена и приета
наредба за защита на
горските територии
срещу ерозия и порои;

Извършен качествен
лесопаталогичен
мониторинг и
прогнозирани
градации;

Необходимост
от
доразработван
е на модула
Необходима
информационн
а система
съобразена с
изискванията
на ЕС

Изготвени и приети
устройствени
правилници на ГССи
ДПП;
Създаден регистър на
одобрените базови
източници на ГРМ;
Осъществени
проверки, наложени
наказания;
Преодолени грешки,
проблеми и пропуски;

Окончателно внедрен
и работещ модул

Внедрена и
действаща
информационна
система за
лесопаталогичен
мониторинг
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35. Подобряване
управлението на горите в
защитените територии и
опазване на
биоразнообразието

Подобряване на
защитата и
подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните
промени

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1. Картиране на съответните
местообитания и изпълнение
на дейности по опазването и
възстановяването им, в т.ч
залесяване, захрастяване,
затревяване и др.

декември

2.Разработване на планове
за управление на Дирекция
на природен парк Беласица
и ДПП Българка;

декември

Плановете за
управление в
процес на
разработване

3. Изпълнение на одобрени
проекти на ДПП по ОПОС и
по Life + и изготвяне на нови
проекти и кандидатстване на
ДПП по ОПОС за
изпълнение на дейности
предвидени в плановете за
управление на природните
паркове.

декември

В процес на
изпълнение са
дейностите
съгласно
графиците на
проектите на
ДПП по
програми
ОПОС и Life +
Стартирала
процедура по
ОПОС за
директно
договаряне с
ДПП

Подобрено
управление на горите
в защитетите
територии и опазване
на биоразнообразието

За
кандидатстване
с нови проекти
по ОПОС февруари

Необходимост
от
актуализиране
на базата
данни за ЗТ и
картирането им

4. Актуализиране на базата
данни на защитените
територии в ГИС среда.

36. Провеждане на
целенасочена политика за
развитие на селските райони
и възраждане на техните
традиции, отчитайки
специфичните особености на
селските общности, местния
потенциал и насърчавайки
местната инициатива

Създаване на условия
за подпомагане на
малки и средни
предприятия и
развиване на
дейности, създаващи
доходи извън
земеделието

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.
ПРСР 20072013 г.

1. Финализиране
обработката на СМР по ос 4
ЛИДЕР от втората обява за
набиране на предложения по
мерки 41 и 431-1 и
сключване на договори

Необходимост
от
възстановяван
е на
местообитания

Създадени и са
90 МИГ до края
на 2011

март - април
Активни МИГ,
прилагащи СМР
Сътрудничество
между МИГ по

Подкрепени са
16 стратегии

Картирани и в процес
на възстановяване
определени
местообитания

Разработени планове
за управление

Изпълнени
заложените етапи
Внасяне на проекти от
11 ДПП и сключване
на договори за
изпълнение на
дейности от
плановете за
управление на
парковете

Актуализирани база
данни за Защитените
територии

Брой одобрени СМР и
сключени договори
Брой проекти на МИГ
по М421

Сключени са 16
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2.Разработване на Наредба
за прилагане на М421 и
стартиране на мярката
3. Изработване, отпечатване
и разпространение на
бюлетин по ЛИДЕР от ПРСР

37. Подобряване качеството
на живот, развитие на
инфраструктурата и
основните услуги за бизнеса
и населението

38. Насърчаване на
земеделските стопани за
използване на
възможностите за
подпомагане в областта на
агроекологията и
компенсаторните плащания в
местата по Натура 2000

Създаване на условия
за подпомагане на
малки и средни
предприятия и
развиване на
дейности, създаващи
доходи извън
земеделието

Създаване на условия
за развитие на
екологосъобразни
форми на земеделие,
целящи опазване на
околната среда и
биологичното
разнообразие

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.
ПРСР 20072013 г.

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.
ПРСР 20072013 г.

март

национално и
интернационално ниво

договора с МИГ
Одобрена наредба

март

Брой информационни
материали

4. Създаване на мрежа от
информационни центрове в
общини по ПРСР

ноември

Брой информационни
центрове

1.Информационна кампания
по ос 3 - мерки: 311, 312 и
313

август

2.Организиране и
провеждане на тематични
фермерски пазари на
открито по ПРСР
3. Разработване на
ръководство за изготвяне на
необходимата документация
за авансово/ междинно/
окончателно изплащане на
помощта по мерки 121, 123,
311, 312 на ПРСР
1.Оценка на въздействието
на подпомагането по мерки
211,212,213,214 от ос 2 на
ПРСР, върху управлението
на ландшафта опазване на
биоразнообразието.
2.Изготвяне на наръчник за
прилагане и изпълнение на
мерки 213 и 214 от ос 2 на
ПРСР
3.Информационна кампания
по ос 2 - мерки: 211, 212, 213
и 214

Нарастнала активност
за реализация на
проекти по ПРСР

юли

М 321 – 65
сключени
договора през
2011г.,
М322 – 55
сключени
договора през
2011 г.

април

юни

юни
август

М 313 – 29
сключени
договора през
2011г., 64
приети проекта
през 2011г.

Брой сключени
договори
Брой проведени
мероприятия;
Брой участници в
мероприятия
Разработено
ръководство

Изготвена оценка

Успешно прилагане на
мерките в областта на
агроекологията и
компенсаторните
плащания в местата
по Натура 2000

Изготвен наръчник

Брой мероприятия по
информационната
кампания по ос 2
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4. Изготвяне на анализ на
общите елементи,
разграниченията и
взаимодействието между
плащанията по базовата
схема за директни плащания
и плащанията за „зелени”
дейности от една страна и
плащанията за
необлагодетелствани райони
и агроекологични плащания
по РСР

ноември

Изготвен анализ

(Юлия Пашова)
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