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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

31 регламента (ЕО), 
участия в два управителни 
комитета, в рамките на 
които са били приети 38 
прилагащи акта и 131 
регламента на текущо 
управление  

Брой разработени актове 

Защитени позиции на 
българските фермери;

Регулиране на пазара с 
животински продукти

Изготвяне на актове-броят 
им е свързан с 
инициативността на ЕК;

Изготвяне позиции–12 
броя;

Изготвяне на становища – 
броят име зависи от 
проекта на актове и 
работни документи, които 
европейските институции 
предложат;

Участие в работни групи – 
броят им зависи от 
активността на ЕК;

Разработени актове- 
броят им е свързан с 
инициативността на ЕК;

Изготвени позиции – 12 
броя

изготвени становища 
–брой;

Участие в работни групи – 
брой;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Ежегодни цели на администрацията за 2009 г.

Наименование на административното звено:   МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

Цели за 2009 г. Дейности

7

Стратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

1. ХАРМОНИЗИРА-
НЕ НА ЗАКОНОДА-
ТЕЛСТВОТО И 
УЧАСТИЕ В  
ИЗГОТВЯНЕТО НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО 
ПРАВО

1.  Участие в процеса на 
разработване и 
приемане от 
Европейската комисия 
на актове, свързани с 
прилагане на Общата 
селскостопанска 
политика; 

м. декември 
2009 г.

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспосо
бен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
м. декември 
2009 г.

Пълно хармонизиране на 
националното 
законодателство със 
законодателството на ЕС  

100% въведени и 
нотифицирани директиви.

 - процент на въведени и 
нотифицирани директиви;  
- създадени работни групи 
за изменение и 
допълнение на 
нормативни документи; 
- разработени и 
обнародвани документи      

Нотифицирани закон и 
наредби; синхронизирана 
нормативна база;
създадена нормативна 
рамка за ефективна 
развъдна дейност и 
възможност за търговия с 
разплодни животни

Невъведена директива 
свързана с развъдната 
дейност – 1 брой

синхронизирани
1 закон и 2 наредби

м. ноември 
2009 г.

Разработени нормативни 
документи за приложение 
на европейските 
изисквания в областта на 
класификацията:
1. Наредба за 
класификация и доклад на 
цените на кланични 
трупове от говеда, свине и 
овце по скалата на 
Общността
2. Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба 
№ 16 от 17.11.2005 г. за 
условията и реда за 
провеждане на курс за 
обучение и изпит и за 
издаване и отнемане на 
свидетелство на 
класификатори на 
кланични трупове.

Невъведени Регламенти, 
свързани с прилагането на 
класификацията.

 -създаване на 1 работна 
група за изготвяне на 
проекти за изменение и 
допълнение на 
нормативните документи;

-Разработване и 
обнародване 2 броя 
наредби.

2.  Актуализиране на 
българското 
законодателство чрез 
въвеждане на 
разпоредбите на 
новоприетите директиви 
на ЕС и своевременно 
им нотифициране пред 
Европейската комисия;
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
3. Участие в процеса на 
разработване и 
приемане на нормативни 
актове от ЕС в сектор 
„Вино и спиртни 
напитки”, свързани с 
цялостната реформа в 
сектора;

м. декември 
2009 г.

Активно участие на 
експерти от ИАЛВ при 
изготвяне на позициите на 
РБългария и в работата на 
проведените 12 заседания 
на управителния комитет 
по “Вино” в Брюксел

Брой нормативни актове

4. Участие в процеса на 
разработване и 
приемане от 
Европейската комисията 
на прилагащите актове 
във връзка с 
извършената реформа в 
сектор „Плодове и 
зеленчуци”;

м. януари - м. 
декември 2009 
г.

Сдружаване на 
земеделските 
производители в 
организации на 
производители и групи 
производители

Увеличаване 
производството на 
плодове и зеленчуци и 
задоволяване 
потребносттите на 
населението от пресни 
плодове и зеленчуци

Въвеждане правилата и 
механизмите на Общата 
селскостопанска политика 
на ЕС

Развито, високо 
ефективно, конкурентно 
способно качествено 
производство на 
растителни продукти 

Изготвен Проект на 
изменение и допълнение 
на Наредба №11/2007 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 оперативни 
програми

Създадена работна група 
за изготване на 
Национална стратегия за 
устойчиви оперативни 
програми

Да бъде изменена и 
допълнена 1 брой 
Наредба № 11/2007 

Одобрена и действаща 
национална програма за 
устойчиви оперативни 
програми на организации 
на производители на 
плодове и зеленчуци

5. Участие в изготвянето 
и приемането от 
Европейската комисията 
на прилагащи актове 
във връзка с приетия от 
Съвета по земеделие и 
рибарство хоризонтален 
регламент за 
създаването на единна 
организация на пазарите 
на земеделски продукти;

м. декември 
2009 г.

14 регламента (ЕО) Брой разработени и 
обнародвани нормативни 
документи 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
6. Участие в процеса на 
рабработване и 
приемане от ЕК на 
прилагащия регламент 
във връзка с 
прилагането на схемата 
"Училищен плод" 

м. януари - м. 
март 2009 г. 

Приемане на регламента 
от ЕК

7. Участие в 
изменението на 
регламента за единна 
Обща организация на 
пазарите на земеделски 
продукти във връзка с 
интегрирането на сектор 
"Вино"

м. април 2009 Приемане на регламента 
от Съвета

8. Участие в изготвянето 
и приемането от ЕК на 
прилагащи актове във 
връзка с приетия от 
Съвета по земеделие и 
рибарство хоризонтален 
регламент за директните 
плащания 

м. декември 
2009 г.

Приемане от 
Европейската комисия на 
измененията и 
допълненията на 
Регламент No 795/2004 , 
регламент № 796/2004 и 
Регламент № 1973/2004

2. УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ НА 
РАСТЕНИЕВЪДСТ-
ВОТО

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспосо
бен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.
тригодишна 
бюджетна 
прогноза 

1. Подпомагане 
опазването на 
растителния генофонд;

м.декември 
2009 г.

Поддържане и опазване 
на националния 
растителен генофонд 

Изготвено предложение до 
ДФ”Земеделие” за 
финансово  подпомагане 
на растителния генофонд

Изготвено предложение за 
актуализиране и 
подпомагане опазването 
на растителния генофонд.
Разработени указания за 
отпускане на целева субси
дия и нейното разпределе
ние по научните институти
Отпусната целева 
субсидия на 
ДФ”Земеделие” за 
подпомагане и 
поддържане на 
растителния генофонд
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
2. Усъвършенстване на 
сортовата структура и 
подобряване на 
възрастовата структура 
на насажденията;

м. декември 
2009 г.

Одобрени и въведени в 
производството нови 
високодобивни пазарно 
ориентирани сортове от 
пшеница, ечемик, 
зеленчукови к- ри и др.

Участие в Експертни 
комисии за одобрение на 
нови сортове

Одобрени нови сортове – 5 
броя

Разработени над 30 
технологични карти за 
създаване на нови 
насаждения от полски и 
трайни култури

Одобрени и въведени над 
30 броя нови сорта

3. Доизграждане на 
маточната база в 
градинарството;

м. декември 
2009 г.

Увеличено производство 
на растителни продукти

Прилагане на нови 
технологични параметри 
на отглеждане на 
земеделски култури – 
създаване на интензивни 
и суперинтензивни 
овощни насаждения  

Производство на здрав и 
автентичен овощен и лозов 
посадъчен материал и 
изпълнение на 
Национална програма за 
производство на десертно 
грозде до 2010 г. в 
РБългария

Наличие на здрав и 
автентичен овощен и 
лозов посадъчен 
материал – налична база

Увеличени площи заети с 
лозя с десертни сортове 
грозде с 10%

4. Реализация на целите 
и задачите, залегнали в 
„Стратегията по 
градинарство” 
/включваща овощарство, 
зеленчукопроизводство, 
етеричномаслени, 
лекарствени, 
декоративни и цветни 
култури/;  

м.декември 
2009 г.

Развито, високо 
ефективно, конкурентно 
растениевъдно 
производство.
Повишено производство 
на различни растителни 
продукти.
Задоволяване 
потребностите на пазара 
от пресни земеделски 
продукти.
Увеличен износ на 
растителна продукция. 
Осигурена храна за 
населението и повишено 
предлагане на 
разнообразни растителни 
продукти.
Правилно управление и 
използване на 
националните ресурси – 
почва, вода, климат, 
човешки труд

Актуализиранцели, мерки и 
действия за изпълнение на 
Стратегията./одобрена 
нова Програма по 
градинарство – 
плодопроизводство, 
картофопроизводство, 
зеленчукопроизводство/
Създадени работни групи 
за изготвяне на нови 
Програми за развитие на 
памукопроизводството, 
производството на зърнени 
култури, на етерично 
маслени култури за 
периода 2009-2013 г.

Увеличени площи с 10% 
със плодове и зеленчуци.

Изготвени и одобрени 6 
Програми за развитие на 
различни растениевъдни 
сектори. 

Организирани и проведени 
над 4 срещи с 
производители на 
земеделски култури за 
реализиране на 
Програмите. 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
5.  Въвеждане на нови 
технологии на 
отглеждане и 
насърчаване на 
производството и износа 
на качествена 
продукция;

м.декември 
2009 г.

Растениевъдно 
производство с  ниски 
вложения, висока 
продуктивност, 
икономическа 
ефективност, опазващо 
околната среда.
Ефективно, 
конкурентноспособно,  
растениевъдно 
производство.
Увеличен износ на 
растителна продукция. 
Осигурена храна за 
населението и повишено 
предлагане на 
разнообразни растителни 
продукти.
Правилно управление и 
използване на 
националните ресурси – 
почва, вода, климат, 
човешки труд

Актуализирани над 20 
технологични карти за 
отглеждане  на различни 
земеделски култури.

Организирани и проведени 
срещи със земеделски 
производители.

Дадени консултации и 
съвети   

Да бъдат актуализирани 
над 30 технологични карти 

Ще бъдат организирани и  
проведени над 25  броя 
срещи/семинари с 
производители и оказана 
методическа помощ при 
отглеждане на земеделски 
култури.

6.  Насърчаване 
създаването на 
организации на 
производители и групи 
производители на 
земеделска продукция, с 
цел подобряване 
качеството на 
произвежданата 
продукция и по-
ефективна защита на 
правата и интересите на 
българските 
производители; 
Увеличаване дела на 
биологичното 
производство чрез 
въвеждане на нови 
стимули и схеми за 
производство и 
интегрирано 
производство; 

м.декември 
2009 г.

Сдружаване на 
земеделските 
производители в ОП на 
плодове и зеленчуци.

Увеличаване на 
производството на 
плодове и зеленчуци.

Производство на плодове 
и зеленчуци с ниски 
вложения, висока 
продуктивност, 
икономическа и енергийна 
ефективност, опазващо 
околната среда.

Изменение и допълнение 
на Наредба № 11/2007 г. 
за условията и реда за 
признаване на ОП на 
плодове и зеленчуци и 
техните асоциации.

Оказана методическа 
помощ на земеделски 
производители за 
създаване на ОП.

Събиране, обработване на 
информация за признатите 
ОП.

Поддържане База данни за 
ОП на плодове и 
зеленчуци.

Хармонизирана 
нормативна уредба – 
Наредба №11/2007 г.

Проведени 3 срещи-
семинари със земеделски 
производители.

Признати 2 ОП на плодове 
и зеленчуци.

Извършени 6 броя 
проверки преди и след 
признаване на ОП.

Изпратена информация до 
ЕК за ОП.

Актуализирана База данни 
за ОП.

6/102



Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
7. Изграждане на 
селскостопански пътища 
в земеделски земи за 
подобряване на достъпа 
до земеделските земи;

м.декември 
2009 г.

дължина на полските 
пътища (в км.); 
увеличаване броя на 
имотите с достъп до 
полски пътища

Предстои разработване на 
наредба и правила за 
прилагане на мярка 125 от 
ПРСР, която ще определи 
критериите.

8.  Изпълнение на 
Национална програма за 
насърчаване 
производството на 
десертно грозде в Р 
България  до 2010 г.

м. декември 
2009 

Прилагане на нови 
технологични параметри 
на отглеждане на 
земеделски култури – 
създаване на интензивни 
лозови насаждения  

Производство на здрав и 
автентичен овощен и лозов 
посадъчен материал и 
изпълнение на 
Национална програма за 
производство на десертно 
грозде до 2010 г.в 
РБългария

Увеличени площи, заети с 
лозя с десертни сортове 
грозде с 10%

9.  Подобряване 
структурата на 
производство на суров 
тютюн и създаване на 
условия за 
изпреварващо развитие 
на тютюневите сортови 
групи за експорт чрез 
реализация на задачите, 
залегнали в Програмата 
за семепроизводство и 
семеподдържане за 
2009 г. 

м. декември 
2009 г.

100 % автентичност на 
заложените сортови 
групи 

От сортовата структура се 
залагат най-търсените 
сортове за производство 
на посевен материал при 
50% автентичност

100% автентичност на 
заложените сортови групи

 - подобряване на 
сортовата структура;

 - модернизация на 
материално 
техническата база и 
изграждане на нови  
мощности за сушене на 
едролистни тютюни.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
10.  Описание и 
изпитване на сортове 
растения за вписване в 
каталог на сортовете 
земеделски и 
зеленчукови видове  на 
ЕС и в Официалната 
сортова листа на  Р 
България. Изготвяне и 
публикуване на бюлетин 
на новопризнатите 
сортове по 
международни 
стандарти;  

м. декември 
2009 г.

Създаване на условия за 
избор на перспективни 
сортове, качествени 
семена и посадъчен 
материал от земеделските 
производители

Новопризнати сортове – 
172

Изготвени официални 
сортоописания – 172

Публикуване на ОСЛ

Проект по програма ФАР
BG2006/018-343.03.03  
„Равностойно участие на 
България на Европейския 
пазар на семена чрез 
усъвършенствано 
сортоизпитване и прецизни 
системи за контрол на 
качеството” - Договор 2 
Доставка на оборудване за 
Изпълнителна Агенция по 
сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол

Новопризнати сортове – 
150

Изготвени официални 
сортоописания – 150

Публикуване на ОСЛ

Завършен Проект по 
програма ФАР
BG2006/018-343.03.03  
„Равностойно участие на 
България на Европейския 
пазар на семена чрез 
усъвършенствано 
сортоизпитване и 
прецизни системи за 
контрол на качеството” - 
Договор 2 Доставка на 
оборудване за 
Изпълнителна Агенция по 
сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол

11.  Полска инспекция и 
лабораторни анализи, с 
цел осигуряване на 
качествени 
сертифицирани семена 
за земеделските 
производители;

м. декември 
2009 г.

Осигуряване на 
качествени 
сертифицирани семена за 
земеделските 
производители

Брой актове за полска 
инспекция – 2276

Документи от лабораторни 
анализи – 7097

Издаден брой сертификати 
– 4602

Брой актове за полска 
инспекция – 2000

Документи от лабораторни 
анализи – 4500

Издаден брой 
сертификати – 4500

12.  Окачествяване и 
контрол на посадъчния 
материал;

м. декември 
2009 г.

Осигуряване на качествен 
посадъчен материал за 
земеделските 
производители

Брой актове за полска 
инспекция  – 320

Документи за качество  – 
774

Контролни проверки – 722

Брой актове за полска 
инспекция – 320

Документи за качество  –  
750

Контролни проверки – 850
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
- Контрол по изпълнение 
на европейските 
изисквания за качество 
на посевния и 
посадъчен материал;

м. декември 
2009 г.

Осигуряване 
изпълнението на 
изискванията на Закона за 
посевен и посадъчен 
материал и подзаконовата 
нормативна уредба

Извършени контролни 
проверки – 3227

Извършени контролни 
проверки – 4500

13. Поддържане на 
регистри на 
производители, 
заготвители и търговци 
на посевен и посадъчен 
материал и на 
изпитваните сортове, 
съгласно 
международното и 
национално право;

м. декември 
2009 г.

Ефективен контрол при 
производството и 
търговията на посевен и 
посадъчен материал

Вписване в регистър на 
ПЗТ – 182

Вписване в регистър на 
ПЗТ – 140

- Контрол за изпълнение 
на изискванията за 
регистрация на 
производители, 
заготвители и търговци 
на посевен и посадъчен 
материал

м. декември 
2009 г.

Ефективен контрол при 
производството и 
търговията на посевен и 
посадъчен материал

Извършени контролни 
проверки – 180

Извършени контролни 
проверки – 350

14. Тестване на 
партидите семена, 
произведени и/или 
търгувани в България за 
наличие на 
генномодифицирани 
организми (ГМО);

м. декември 
2009 г.

Осигуряване съответствие 
на пазара с изискванията 
на националното и 
европейско 
законодателство

Извършени контролни 
проверки – 32

Извършени контролни 
проверки – 40

- Лабораторни анализи 
за ГМО

м. декември 
2009 г.

Осигуряване съответствие 
на пазара с изискванията 
на националното и 

й

Лабораторни анализи – 0 Лабораторни анализи – 25

15. Развитие и 
усъвършенстване на 
системата за контрол за 
ефективно съхранение 
на количеството и 
качеството на зърното, 
зърнопреработката и 
конкурентната търговия 
със зърно и зърнени 
продукти;
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
- Контрол върху 
дейността на публичните 
складове за зърно, 
зърнохранилищата, 
другите обекти за 
съхранение на зърно и 
търговците на зърно

м. декември 
2009 г.

Разширяване обхвата на 
контрола на 
произведените зърнени 
продукти  с цел 
предлагане на пазара на 
екологично чисти и 
висококачестве-ни 
продукти

1957 бр.
/3,5млн.т./

1720 бр.
/2,8 млн.т./

- Контрол за 
съответствие на зърното 
и зърнените продукти 

м. декември 
2009 г.

Проследимост на зърното 
от зърнопроизводителя до 
крайния потребител; 
изготвяне на оперативен 
баланс и анализ на 
състоянието на зърнения 
пазар с цел превенция на 
кризи в зърнения сектор.

3519 бр.
/2,0 млн.т./

1300 бр.
/1,8 млн.т./

16. Ежегодно 
окачествяване на 
реколтата от пшеница;

м. юли - 
м. август 2009 
г.

Анализ и информация за 
качеството на 
произведеното зърно от 
съответната реколта по 
основни показатели, за 
вземане на управленчески 
решения и подпомагане на 
бизнеса с цел предлагане 
на пазара на 
висококачестве-ни 
зърнени продукти

35 %
31 %

30 %
30 %

17.  Поддържане на 
публични регистри на 
лицензираните и 
регистрирани 
съхранители и търговци 
на зърно;

м. декември 
2009 г.

Повишаване 
ефективността и 
качеството на съхранение 
на на зърното; 
намаляване дела на 
нерегламентира-ните  
търговски сделки и 
създаване  на условия за 
конкурентна търговия със 
зърно.

567 бр 750 бр.

18.  Популяризиране на 
националните стандарти 
за опазване на земята в 
добро земеделско и 
екологично състояние.

м. декември 
2009 г.

Организиране на семинари 
за обучение за изпълнение 
и прилагане на 
Националните стандарти

5 семинара със ЗП
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

3. УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ НА 
ЖИВОТНОВЪДСТ-
ВОТО

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспосо
бен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Създаване на условия 
за окрупняване и 
технологично 
обновление на 
животновъдните ферми;

м. декември 
2009 г.

ще се предостави 
възможност на фермерите 
да използват модулите и 
реорганизират дейността 
си съобразно тях

Разработване на 
примерни модули за 
организиране на 
ефективно и съвременно 
животновъдно 
производство;

Организиране на срещи с  
животновъдните 
организации по сектори, 
продуктовите бордове и 
земеделски стопани и 
изработване на 
презентации за 
запознаване на фермерите 
с новите моменти при 
организация на 
животновъдното 
производство - брой;

Прилагане на 
ветеринарномедицинските 
и зоохигиенни изисквания 
към
животновъдните обекти

Разработени модули – 
броя;

Проведени срещи, 
семинари и дискусии – 2 
броя

м. декември 
2009 г.

извършен ежегоден 
мониторинг на генетичния 
ресурс в 
животновъдството;

актуализация на 
структурата на генетичния 
ресурс в животновъдството 
– брой предложения;

Изготвено и представено в 
ДФЗ предложение за 
актуализация на 
генетичния ресурс в 
животновъдството;

осъществен надзор върху 
субектите, извършващи 
развъдна дейност

разработени указания за 
отпускане на целевата 
субсидия и прилагане на 
тези указания за 
финансово подпомагане

съхранени местни 
автохтонни породи и 
усъвършенстван 
генетичен потенциал в 
животновъдството

разработени указания за 
отпускане на целевата 
субсидия и прилагане на 
тези указания за 
финансово подпомагане – 
1 брой

2. Управление на 
генетичния ресурс на 
национално ниво, чрез 
целенасоченото му 
поддържане, 
усъвършенстване, 
използване и 
съхранение на местни 
автохтонни породи;     

Изготвени и представени в 
ДФЗ указания за отпускане 
на държавна помощ 
„Целева субсидия за 
изхранването на животни 
и птици националния 
генофонд и 
контролираната част на 
популацията през 2009г.”;
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
наличие на обобщена 
информация за 
произведен и продаден 
разплоден материал от  
свине, птици, пчели и 
зайци

регистри на предприятията 
за производство и 
търговия с чистопороден и 
хибриден разплоден 
материал при свине, 
птици, пчели и зайци-
поддържане и 
актуализация - брой

актуализирани регистри за 
произведен и продаден 
разплоден материал от  
свине, птици, пчели и 
зайци – 4 броя

Изготвени предложения за 
актуализиране и 
подпомагане опазавенто 
на генетичния ресурс в 
животновъдството 

брой изготвени 
предложения 

брой изготвени 
предложения 

Разработени указания за 
отпускане на целевата 
субсидия и прилагане на 
тези указания за 
финансово подпомагане 

брой разработени указания брой разработени 
указания 

наблюдаван и 
инвентаризиран генетичен 
ресурс 

направена инвентаризация направена 
инвентаризация 

създадени и признати 
нови породи животни чрез 
Държавната комисия 
породообразуване

брой създадени и признати 
животни 

брой създадени и 
признати животни 

м. декември 
2009 г.

предоставен финансов 
пакет за извършване на 
развъдна дейност;

 % на животни под 
селекционен контрол

 увеличен % обхват

увеличена ефективност на 
работата на развъдните 
организации;
увеличен брой животни 
под селекционен контрол;

повишена средна 
продуктивност и доходи на 
фермерите

3. Подпомагане 
дейността на 
развъдните организации 
и асоциации за 
осъществяване 
дейностите по селекция 
и репродукция;  

провеждане на среща с 
представители на 
развъдните организации за 
запознаване с новите 
разпоредби и изисквания 
на правото на ЕС

проведени срещи с 
представители на 
развъдните организации 
за запознаване с новите 
разпоредби и изисквания 
на правото на ЕС- брой
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
организиране и 
извършване на 
дейностите по селекция и 
репродукция от 
развъдните организации в 
съответствие с 
разпоредби и изисквания 
на правото на ЕС

4. Контрол върху 
дейността на 
развъдните организации;

м. декември 
2009 г.

Стриктно спазване на 
разпоредбите на ЕС в 
областта на селекцията и 
репродукцията;

проверки за ефективно 
изпълнение на дейностите 
по селекция и 
репродукция.

Извършени  проверки за 
ефективно изпълнение на 
дейностите по селекция и 
репродукция – брой

производство на 
качествени в генетично 
отношение 
селскостопански животни;

поддържане на регистър 
на получилите разрешение 
за дейност развъдни 
организации

изграден и поддържан 
регистър на развъдните 
организации – 1 бр.

възможност за търговия с 
разплодни животни

Проверени всички 34 
развъдни организации 

брой проверки 34 бр. проверки 

м. декември 
2009 г.

 - информираност на 
фермерите и 
своевременното им 
запознаване с новите 
моменти в Общата 
селскостопанска политика;

Провеждане на срещи, 
семинари и дискусии за 
запознаване с новите 
разпоредби и изисквания 
на правото на ЕС – 5 броя 

Проведени срещи – 5 броя

 - използване на схемите и 
механизмите на ОСП и 
равноправно участие на 
българските 
производители на 
животински суровини и 
продукти в единния 
европейски и 
международен пазар

повишаване   
квалификацията на 
фермерите

провеждане на обучение – 
1 брой

5. Подпомагане 
работата на 
продуктовите  бордове и 
на браншови 
организации и съюзи за 
прилагане на 
изискванията на Общата 
организация на пазара 
при производството и 
реализацията на 
животински продукти;
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
6. Реализиране на 
задачите, поставени в 
Програмите за развитие 
на секторите за периода 
2007-2009 г., с 
приоритетно развитие на 
млечното и месодайно 
направление в 
овцевъдството, 
говедовъдството и 
биволовъдството; 

м. декември 
2009 г.

 - оказана методическа 
помощ на животновъдните 
организации за 
изпълнение задачите в 
програмите;
 - финансово подпомагане, 
чрез субсидиране и 
кредитиране на млечното 
животновъдство, на 
месодайното 
животновъдство, на 
птицевъдството и 
пчеларството
 - подобрена икономическа 
среда

Разработване на 
финансови схеми и пакети 
за подпомагане на 
животновъдното 
производство

разработени указания за 
нови държавни помощи, 
целеви субсидии и линии 
на ДФЗ/РА – 7 броя

подобрени условия за 
производство и търговия с 
пчелен мед и пчелни 
продукти

разработени указания за 
целево подпомагане - брой

Изготвена целева линия – 
1 брой

7. Реализиране на 
мерките, залегнали в 
Националната програма 
за развитие на 
пчеларството през 
периода 2008-2010 г.;

м. октомври 
2009 г.

 - ограничено 
разпространение на 
икономически значимите 
заболявания; 

третирани пчелни 
семейства

третирани пчелни 
семейства – брой

 - подобрени условия за 
производство и търговия с 
пчелен мед и пчелни 
продукти;

закупуване на кошери
закупуване на отводки и 
пчелопакети

закупени кошери – броя
закупени отводки и 
пчелопакети – броя

 - развит самоконтрол от 
страна на пчеларите;

Извършени физикохимични 
анализи

Извършени 
физикохимични анализи – 
броя

 - въведени приложно-
изследователски програми 
в практиката

Одобрени проекти Разработени 
стандартизационни 
документи – брой
Извършен мониторинг на 
генетичния ресурс

м. декември 
2009 г.

 - осъществен контрол по 
прилагане разпоредбите 
на ЕС за търговия с яйца 
за консумация, птиче месо 
и разфасовки от него;

извършени проверки на 
центровете за опаковане, 
кланиците за бели меса и 
фермите за отглеждане на 
птици за прилагане на 
маркетинговите стандарти

направени проверки – 
брой

8. Пълно прилагане на 
маркетинговите 
стандарти в сектор 
„Птиче месо и яйца”, 
поддържане и 
разширяване на 
информационната база 

14/102



Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - възможност за участие 
на българските 
производители в 
европейския и 
международен пазар с 
яйца и птиче месо;

Поддържане на база данни 
във връзка с проверките на 
центровете за опаковане, 
кланиците за бели меса и 
фермите за отглеждане на 
птици

въведена е информацията 
от направените проверки - 
%

 - работеща 
информационна система 
за събиране и 
ежеседмично докладване 
в ЕК на средните 
продажни цени при яйца 
за консумация и 
замразени бройлери

ежеседмично събиране, 
обработване и докладване 
в ЕК  на ценовите 
изменения при яйцата и 
птичето месо

събрана, обработена и 
докладвана в ЕК  
информация за ценовите 
изменения при яйцата и 
птичето месо по седмици– 
брой седмици

 - изразени мнения и 
защитени позиции на 
българските птицевъди

изготвени позиции и  
участие в заседания и 
работни групи към ЕК и 
Съвета

Изготвени позиции и 
становища –брой;

 - повишаване на 
административния 
капацитет по прилагане на 
маркетинговите стандарти

Участие в работни групи – 
брой;

9. Въвеждане на 
правилата за добрите 
практики при отглеждане 
на селскостопанските 
животни;  

м. декември 
2009 г.

Спазване правилата за 
хуманно отношение към 
животните

Утвърден план за 
извършване на проверки в 
животновъдни обекти
Осъществени са 
ежемесечни проверки, 
съгласно плана

ежемесечни проверки, 
съгласно плана

10. Осъществяване на 
контрол по спазване на 
зоохигиенните и 
ветеринарномедицински 
изисквания;

м. декември 
2009 г.

Спазване на изискванията 
на Наредба № 44 от 2006 
година

Утвърден план за 
извършване на проверки в 
животновъдни обекти
Изпълнен е годишния план 
за 2008 г.

проверки в животновъдни 
обекти

11. Поддържане на 
информационната 
система за постоянен 
контрол за спазване на 
изискванията на 
квотната система за 
краве мляко;

м. декември 
2009 г.

Пълно въвеждане на 
администриране и контрол 
на изпълнението на 
индивидуалните млечни 
квоти на производителите 
на краве мляко

Пилотно е въведедена 
системата при 10 
изкупвачи на краве мляко

изграждане на 
електронен квотен 
регистър  подобряване 
софтуера за регистрация 
на доставките на краве 
мляко

данни за средните 
продажни цени на 
бройлери и яйца за 
консумация;
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
12. Въвеждане на 
системата за трансфер 
на млечните квоти

м. декември 
2009 г.

Пълно въвеждане на 
администриране и контрол 
на изпълнението на 
индивидуалните млечни 
квоти на производителите 
на краве мляко

Пилотно е въведедена 
системата при 10 
изкупвачи на краве мляко

Пълно въвеждане на 
системата при всички 
одобрени изкупвачи на 
краве мляко

13. Използване на 
количествата от 
Националния млечен 
резерв като средство за 
преструктуриране и 
окрупняване на 
млечните ферми в 
говедовъдството;

м. юли 2009 г.  Подпомагане процеса на 
преструктуриране на  
сектора на 
млекопроизводството с 
цел окрупняване на 
фермите, пазарно 
насочване, повишаване 
ефективността,  
намаляване на 
себестойността на 
суровината и постигане на 
качествените изисквания

Разпределени са 
количествата от 
националния млечен 
резерв за квотния период 1 
април 2008 – 31 март 2009 
г.

Разпределени количества 
от националния млечен 
резерв за квотния период 
1 април 2009 – 31 март 
2010 г.

14. Създаване на 
съвременна система от 
акредитирани 
лаборатории за 
постигане на качеството 
на суровото мляко, 
отговарящо на 
изискванията на ЕС;

м. декември 
2009 г.

Актуален публичен 
регистър на независимите 
акредитирани 
лаборатории за 
изследване на мляко и 
млечни продукти

Създаден  публичен 
регистър на независимите 
акредитирани лаборатории 
за изследване на мляко и 
млечни продукти

Актуализиран на публичен 
регистър на независимите 
акредитирани 
лаборатории за 
изследване на мляко и 
млечни продукти
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
15. Изготвяне на 
регистър на 
категоризираните в III 
група ферми, който 
допълва регистъра на 
фермите от I и II група.

м. януари 2009 
г.

Изпълняване на Договора 
за  присъединяване на 
Република България към 
ЕС, Приложение VI, т. 4, Б 
„Ветеринарно и 
фитосанитарно 
законодателство”, а 
именно: а) Предприятията 
за преработка на мляко, 
включени в глава I и II на 
допълнението към 
настоящото приложение, 
могат да получават 
доставки на сурово мляко 
до 31 декември 2009 г., 
което не съответства или 
не е било преработено в 
съответствие с 
изискванията на 
Регламент (ЕО) № 853/ 
2004, приложение III, 
раздел IX, глава I, 
подглави II и III, при 
условие, че тези ферми, 
от които е доставено 
млякото, са включени в 
списъка, поддържан за 
тази цел от българските 
власти.

Липса на публичен 
регистър на фермите за 
добив на сурово краве 
мляко от III група

Създаден публичен 
регистър на фермите за 
добив на сурово краве 
мляко от III група

16. Създаване на 
условия за увеличаване 
на дела на 
окачествените по 
системата  (S)EUROP 
животни;

м. декември 
2009 г.

 - Финансово подпомагане 
от ДФЗ на фермерите 
предали животните в 
кланици извършващи 
класификация

Изготвяне на 1 
предложение до ДФЗ за 
схеми за субсидиране на 
фермерите, предали 
продукция за 
класификация

 - Заплащане на 
фермерите на базата на 
качеството на месото, 
чрез приложението на 
Скалите за класификация

Увеличаване на броя на 
класифицираните 
животни по скалата на 
Общността – 10 %

Обобщаване на данните 
от ДФЗ за изплатените 
субсидии през 2008 г. и 
общия брой 
класифицирани кланични 
трупове от говеда и 
свине през 2008 г. и 
изготвяне на 
предложение до ДФЗ за 
финансово подпомагане.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
м. декември 
2009 г.

 - Адекватно 
възнаграждение за 
земеделските 
производители за добре 
отгледани и предадени 
животни за клане, 
съгласно качеството на 
добитото месо. 

Изготвени контролни 
листове (протоколи) за 
извършване на проверки в 
кланиците - 100%

Извършване на контролни 
проверки – 100% 

 - Контрол в българските 
кланици извършващи 
класификация и доклад на 
цените за правилното 
прилагане на Скалата в 
национален мащаб
 - Допълнителна 
квалификация на 
класификаторите и 
контрольорите прилагащи 
скалата на Общността и 
изпълнение на 
препоръките на ЕК за 
повишаване опита на 
класификаторите и 
контрольорите прилагащи 
скалата за класификация 
на кланични трупове от 
говеда, свине и овце

Обучени  класификатори и 
контрольори в ОД 
„Земеделие” 

Допълнителна 
квалификация на 7 броя 
класификатори и 
контрольори

18. Финансово 
подпомагане на 
техническото 
обслужване /апаратура/ 
при окачествяването и 
класификацията на 
кланичните трупове по 
скалата (S)EUROP;

м. декември 
2009 г.

Закупуване на апаратура 
за извършване на контрол  
по класификация на 
кланични трупове от свине 
от контрольорите в ОД 
”Земеделие”.

Необходимата 
документация за 
закупуване на апаратурата 
е одобрена от министъра 
на земеделието и храните. 
Комплекта документи е 
предаден на директора на 
дирекция "ИПОП" за 
публикуване и изпълнение 
на обществената поръчка. 
Средствата за закупуване 
на апаратурата са 
заложени в  Тригодишна 
бюджетна прогноза на 
МЗХ.

5 броя апарати за контрол 
по класификацията

17. Създаване на 
условия за 
ценообразуване на 
базата на качествени 
критерии, чрез 
прилагане на 
съответните системи за 
оценка и класификация 
при месото;
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
м. декември 
2009 г.

 - Поддържане и 
ефективно използване на 
пасищата в страната;

Разработване на схема за 
национални доплащания – 
1 брой

Разработена схема за 
национални доплащания – 
1 брой

 - добив на суровини с по-
ниска себестойност

Организиране на срещи и 
участия в семинари с 
фермери за разясняване 
предимствата от 
пасищното отглеждане на 
животни и възможностите 
за използване на държавни 
пасища и мери под аренда 
брой

организирана среща с 
фермери за разясняване 
предимствата от 
пасищното отглеждане на 
животни и възможностите 
за използване на 
държавни пасища и мери 
под аренда – 2 броя

20. Прилагане на 
системата (S)EUROP 
при окачествяване и 
класификация на 
червени меса

м. декември 
2009 г.

Спазване на Европейските 
изисквания за 
ежеседмично докладване 
на  цени в ЕК.   
Работеща информационна 
система за кланиците, 
извършващи 
класификация. 
Докладване на цените от 
класифицирани кланични 
трупове на говеда и свине 
в МЗХ . 

Изготвена информационна 
система (база данни) за 
кланиците, извършващи 
класификация.

Изготвяне и изпращане на 
104 доклада  в ЕК.
Изготвяне на седмични, 
месечни и годишни 
обобщения за броя на 
класифицираните животни 
- говеда и свине, добива и 
средно - претеглените 
цени – 100 % 

19. Подпомагане на 
интензивното 
изграждане на пасищни 
комплекси в 
предпланинските и 
планински райони.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Актуализиране на 
приоритетите за научни 
изследвания в аграрния 
сектор, съобразно 
нуждите на 
земеделското 
производство и 
развитието на селските 
райони;

м. декември 
2009 г.

създаване на нови научни 
продукти 

разработени политики;  
участия в работни групи

разработени политики; 
брой участия в работни 
групи

2. Разработване и 
въвеждане на система 
за смесено финансиране 
на научните 
изследвания, 
институционално и на 
програмно-проектен 
принцип;

м. декември 
2009 г.

повишаване 
ефективността на 
научните изследвания 

разработване на варианти 
за смесено финансиране- 
пилотно изпитване на 
различни системи за 
смесено финансиране 
оценка на резултатите 
въвеждане на смесено 
финаансиране

разработване на варианти 
за смесено финансиране- 
пилотно изпитване на 
различни системи за 
смесено финансиране 
оценка на резултатите 
въвеждане на смесено 
финаансиране

3. Въвеждане на 
система и изработване 
на методология за 
оценка на 
ефективността на 
използване на 
финансовите средства 
за научна дейност;

м. декември 
2009 г.

подобряване на 
ефиктивността на 
използване на 
финансовите средства 
за научни изследвания 

сформиране на работни 
групи;  пилотно изпитване 
ефективността на 
използване на 
финансовите средства в 
ПНЗ от различно 
направление ;  
разработена методология 

сформиране на работни 
групи;  пилотно изпитване 
ефективността на 
използване на 
финансовите средства в 
ПНЗ от различно 
направление ;  
разработена методология 

4. Подкрепа за 
участието на научни 
колективи от 
българската аграрна и 
инженерна наука в 
международни научни 
програми и инициативи;

м. декември 
2009 г.

увеличаване броя на 
реализираните проекти 

проведени информационни 
дни, обучение, осигурени 
финансови средства

проведени 
информационни дни, 
обучение, осигурени 
финансови средства

5. Въвеждане на 
подготвителни програми 
за усвояване на част от 
структурните фондове за 
научни дейност;

м. декември 
2009 г.

увеличаване броя на 
реализираните проекти 

проведени информационни 
дни, обучение за 
разработване на проекти, 
осигурениа финансови 
средства

проведени 
информационни дни, 
обучение за разработване 
на проекти, осигурениа 
финансови средства

4. СТИМУЛИРАНЕ 
НА НАУЧНИТЕ И 
НАУЧНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ И 
ВНЕДРЯВАНЕТО ИМ 
В ПРАКТИКАТА

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспосо
бен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
6. Интегриране в 
системата за директен 
трансфер на научни и 
научно-приложни 
продукти в 
националното и 
европейско земеделие;

м. декември 
2009 г.

увеличаване броя на 
внедрените продукти

брой работни групи, брой 
информационни 
материали, брой 
семинари, брой 
консултации, 
демонстрационни полета и 
др.

брой работни групи, брой 
информационни 
материали, брой 
семинари, брой 
консултации, 
демонстрационни полета 
и др.

7. Модернизиране на 
материално-
техническата база със 
съвременно оборудване;

м. декември 
2009 г.

нови научни 
инфраструктури и 
акредитирани 
лаборатории

 Инвентаризиране на 
научните инфраструктури; 
Брой нови инфраструктури; 
брой акредитирани 
лаборатории

 Инвентаризиране на 
научните инфраструктури; 
Брой нови 
инфраструктури; брой 
акредитирани 
лаборатории

8. Подкрепа и 
стимулиране на млади 
учени, с цел 
задържането им в 
селскостопанската 
наука;

м. декември 
2009 г.

увеличаване  броя на 
младите учени в 
структурите на ССА

подобряване на 
заплащането; възможности 
за специализации и 
постдокторантско обучение 
;подобряване на работната 
среда

подобряване на 
заплащането; 
възможности за 
специализации и 
постдокторантско 
обучение ;подобряване на 
работната среда

9. Създаване на база и 
изграждане на научен 
капацитет за внедряване 
на технологиите за 
прецизно земеделие 
(precision farming).

м. декември 
2009 г.

Внедряване на 
ефективни технологии 
за прецизно земеделие

брой обучени специалисти; 
брой демонстрационни 
полета

брой обучени 
специалисти; брой 
демонстрационни полета

5. ПОДГОТОВКА НА 
КАДРИ ЗА 
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
РАЗВИТИЕТО НА 
АГРАРНИЯ СЕКТОР

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспосо
бен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Осигуряване на 
качествено 
професионално 
образование и обучение 
на учениците от 
професионалните 
гимназии,  финансирани 
от МЗХ и на възрастни в 
областта на аграрния 
сектор;

м. декември 
2009 г.

 
 - брой обучeни ученици;

- относителен дял на 
дипломирани ученици 
спрямо завършилите

- относителен дял на 
учениците, придобили 
степен за професионална 
квалификация спрямо 
завършилите

 
 - Брой на обучаваните 
ученици – 28802

- Относителен дял на 
дипломиралите се ученици 
спрямо завършилите – 
80% 

- Относителен дял на 
учениците, придобили 
степен за професионална 
квалификация спрямо 
завършилите. – 70%

 - Брой на обучаваните 
ученици – 28 000

- Относителен дял на 
дипломиралите се 
ученици спрямо 
завършилите – 82% 

- Относителен дял на 
учениците, придобили 
степен за професионална 
квалификация спрямо 
завършилите. – 75%;
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
2. Повишаване на 
професионалната 
квалификация на 
учителите;

м. декември 
2009 г.

учители повишили 
квалификацията си;

 Относителен дял на 
учителите повишили 
квалификацията си -30%; 

Относителен дял на 
учителите повишили 
квалификацията си -33%;

3. Придобиване на 
правоспособност за 
работа със земеделска и 
горска техника от  
ученици и курсисти;

м. декември 
2009 г.

- курсисти, придобили 
правоспособност за 
работа със земеделска и 
горска техника;

- курсисти, придобили 
правоспособност за работа 
със земеделска и горска 
техника – 4339 бр.;

- курсисти, придобили 
правоспособност за 
работа със земеделска и 
горска техника – 3900 бр.;

4. Оптимизация и 
рационализиране на 
мрежата от държавни 
училища към МЗХ;

м. декември 
2009 г.

- брой училищата, 
финансирани от МЗХ;

- Оптимизирани 
училищата, финансирани 
от МЗХ – 3 бр.;

- Оптимизирани 
училищата, финансирани 
от МЗХ – 3 бр.;

5. Разработване и 
реализация на мерки за 
закрила на деца с 
изявени дарби;

м. декември 
2009 г.

- разработена Програма за 
2009 година;

- предоставени стипендии 
на участници в 
национални конкурси;

- Приложени мерки за 
закрила на деца с изявени 
дарби – 21 стип.; 

- Приложени мерки за 
закрила на деца с изявени 
дарби – 21 стип.; 

6.  Организиране на 
национални изяви 
(конкурси, състезания, 
изложби и др.) с ученици 
от професионалните 
гимназии;

м. декември 
2009 г.

 - проведени през 
2009година национални 
изяви - конкурси, 
състезания и изложби

Национални 
изяви–конкурси, 
състезания и изложби - 7

Национални 
изяви–конкурси, 
състезания и изложби - 7

7.  Оказване на 
съдействие за 
провеждане на 
професионално 
обучение на земеделски 
производители.

м. декември 
2009 г.

Добре информирани и 
квалифицирани ЗС.
Продукция, достигнала 
европейско качество и 
стандарти. 
Обучени ЗС в ЦПО към 
НССЗ.
Обучени ЗС в условията 
на опазване на околната 
среда и хуманно 
отношение към животните. 

Организирани и проведени 
930 мероприятия за 
обучение на земеделски 
производители 

Добре информирани и 
квалифицирани ЗС.
Продукция, достигнала 
европейско качество и 
стандарти. 
Обучени ЗС в ЦПО към 
НССЗ.
Обучени ЗС в условията 
на опазване на околната 
среда и хуманно 
отношение към животните. 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
8.  Изготвяне на 
постоянна програма за 
обучение на 
класификатори за 
окачествяване и 
класификация на 
кланични трупове по 
скалата (S)EUROP.

м. декември 
2009 година

Увеличаване броя на 
обучените класификатори 
за окачествяване и 
класификация на кланични 
трупове по скалата 
(S)EUROP.

проведени курсове; брой 
обучени специалисти

проведени курсове; брой 
обучени специалисти

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспосо
бен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Съдействие за 
прилагането на добрите 
земеделски практики от 
земеделските 
производители;

м. декември 
2009 г.

Въвеждане на правилата и 
механизмите на ОСП

Ефективно усвояване на 
държавните помощи и 
европейските средства по 
СЕПП /директните 
плащания/.

 Спазване и прилагане на 
националните стандарти 
за поддържане на земята 
в добро земеделско и 
екологично състояние.

Участие в среща със 
земеделски производители 
запознаването им с 
прилагането на 
националните стандарти

Организирани и проведени 
над 5 броя срещи със 
земеделски 
производители на зърнени 
култури, енергийни 
култури и др. и 
запознаването им с 
прилагането на добрите 
земеделски практики.

Повече земеделски  
производители, получили 
подпомагане от 
европейските фондове по 
СЕПП

2.  Изготвяне на 
материали във връзка с 
прилагането на 
Условията за 
поддържане на земята в 
добро земеделско и 
екологично състояние, 
Системата за 
кръстосано 
съответствие и Добрите 
фермерски практики;

м. януари - м. 
декември 2009 
година

Добра информираност и 
повишени знания на 
земеделските 
производители.

Ефективно усвояване на 
държавните помощи и 
европейските средства по 
СЕПП /директните 
плащания/.

 Спазване и прилагане на 
националните стандарти 
за поддържане на земята 
в добро земеделско и 
екологично състояние

Изготвена 1 презентация, 
представена на среща със 
зърнопроизводители

Участие в работни групи за 
въвеждане и прилагане на 
изискванията за 
кръстосаното съответствие

Изготвени и отпечатани 
информационни 
материали, диплянки, 
брошури и и указания за 
прилагането на добрите 
земеделски практики, и   
предоставянето им на 
земеделските 
производители.

2 заседания на работната 
група

6. ПОВИШАВАНЕ 
ЗНАНИЯТА НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
СТОПАНИ ЗА 
АГРАРНИЯ БИЗНЕС 
И ИНФОРМИРА-
НОСТТА ИМ ЗА 
ИНОВАЦИИТЕ В 
СЕКТОРА ЧРЕЗ 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
СЪВЕТИ, 
КОНСУЛТАЦИИ И 
ЕКСПАРТНА 
ПОМОЩ
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
3. Провеждане на 
информационни 
кампании и 
разяснителни срещи със 
земеделски стопани във 
връзка практическото 
приложение на 
Условията за 
поддържане на земята в 
добро земеделско и 
екологично състояние;

м. януари - м. 
декември 2009 
година

Добра информираност и 
повишени знания на 
земеделските 
производители.

Ефективно усвояване на 
държавните помощи и 
европейските средства по 
СЕПП /директните 
плащания/.

 Спазване и прилагане на 
националните стандарти 
за поддържане на земята 
в добро земеделско и 
екологично състояние

Проведена 1 среща Организирани и проведени 
над 12  срещи със 
земеделски 
производители

Добре информирани и 
квалифицирани ЗС.
Продукция, достигнала 
европейско качество и 
стандарти. 
Обучени ЗС в ЦПО към 
Изработени бизнес 
планове на потенциални 
бенефициенти по ПРСР.
Попълнение заявления по 
м. 214 от ПРСР.
Организиране на курсове 
и информационни 
дейности по м. 111 от 
ПРСР

4. Оказване съдействие 
при окомплекотоване на 
документи за 
кандидатстване по 
одобрените мерки от 
Националния план за 
развитие на селските 
райони 2007-2013 
година;

Организирани и проведени 
930 мероприятия за 
обучение на земеделски 
производители 

Добре информирани и 
квалифицирани ЗС.
Продукция, достигнала 
европейско качество и 
стандарти. 
Обучени ЗС в ЦПО към 
НССЗ.
Обучени ЗС в условията 
на опазване на околната 
среда и хуманно 
отношение към животните. 

м. декември 
2009 
(2007-2013 г.)
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
5. Предоставяне на 
земеделските 
производители на 
специализирани съвети 
и консултации;

м. декември 
2009 година

Производство на 
растителни продукти с 
ниски вложения, висока 
продуктивност, 
икономическа и енергийна 
ефективност, опазващо 
околната среда.

Ефективно земеделско 
производство.

Повече земеделски 
продукти на пазара и 
задоволяване нуждите на 
потребителите.

Предвиждане на 
агрометеорологичните 
условия за производство 
на земеделски продукти.

Предоставени 
специализирани съвети на 
земеделски 
производители. 

Възлагане на обществена 
поръчка – процедура по 
ЗОП с предмет: 
Метериологично и 
агрометиорологично 
обслужване на МЗХ” и 
процедура за 
„Предоставяне на 
метериологични и 
агрометеорологични 
характеристики на 
страната и прогнози за 
периода 2009 -2010г." 

Да бъдат предоставени 
специализирани съвети и 
организирани над 10 броя 
срещи със земеделски 
производители и 
браншови организации.

Въведена електронна база 
за агрометериологична 
характеристика и прогноза

6. Осигуряване на 
информационни и 
образователни 
материали в областта на 
земеделието;

м. декември 
2009 година

Добра информираност и 
повишени знания на 
земеделските 
производители в областта 
на земеделското 
производство и правилата 
и механизмите на тяхното 
прилагане на ОСП

Раздадени 
информационни 
материали.

Изготвени информации за 
състоянието на 
земеделските култури и 
прогнозни добиви от тях

Изготвяне на 
информационни 
материали над 50 броя.

Изготвени над 20 доклади 
за състоянието на 
земеделските култури.

Предоставяне на 
информация на 
фермерите и възможност 
за усвояване на преките 
плащания

Публикуване на 
законоустановените 
изисквания за управление 
на WEB страницата на 
МЗХ,  

Изготвени брошури - брой
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
7. Оказване на пряко 
съдействие на 
земеделските 
производители за 
прилагането на 
европейските 
изисквания при 
производството на 
качествена и 
конкурентоспособна 
продукция;

м. декември 
2009 година

Консултиране и обучение 
на земеделските стопани 
за достигане на 
конкурентно ниво на 
тяхната селскостопанска 
продукция в съответствие 
с европейските стандарти 
за опазване здравето на 
човека и хуманно 
отношение към животните 
и опазване на околната 
сред

10 броя срещи
Предоставени консултации 

Добре информирани и 
квалифицирани ЗС.
Продукция, достигнала 
европейско качество и 
стандарти. 
Обучени ЗС в ЦПО към 
НССЗ.
Обучени ЗС в условията 
на опазване на околната 
среда и хуманно 
отношение към животните. 

Добра информираност и 
повишени знания на 
земеделските 
производители в областта 
на земеделското 
производство и правилата 
и механизмите на тяхното 
прилагане на ОСП

Прозводство на 
качествена продукция, 
отговаряща на 
европейските стандарти.

Увеличена продукция и 
повишено предлагане на 
европейските пазари.

Организиране на среща с 
производители на плодове 
и зеленчуци.

Организирани и проведени 
над 10 броя срещи със 
земеделски 
производители и 
браншови организации, и 
оказана методическа 
помощ и проведени 
консултации за прилагане 
на европейските 
изисквания при 
производството на 
качествена и конкурентна 
продукция. 

8. Стимулиране на 
публично-частното 
партньорство в областта 
на консултантските 
услуги.

м. декември 
2009 година

организиране и 
провеждане на съвместни 
мероприятия за обучение 
и консултиране на 
земеделските 
производители на базата 
на сключени споразумения 
за съвместна дейност със 
сродни организации, 
фирми, банки, фондации, 
научни институти и др.  

сключени споразумения за 
провеждане на съвместни 
семинари за обучение на 
експерти и консултиране 
на земеделски 
производители  

провеждане на 10 бр. 
Мероприятия; 
изработване на 
презентации, 
информационни 
материали, листовки. 
Изработване на проект на 
договор за обмен на данни 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
9. Провеждане на 
информационни 
кампании във връзка с 
все по-мащабното 
прилагане на системата 
за окачествяване и 
класификация на 
кланични трупове по 
скалата (S)EUROP.

м. септември 
2009 година

Провеждане на 
информационни кампании 
във връзка с прилагането 
на Скалите за 
класификация

Публикувана подробна 
информация  за Общата 
организация на говеждо 
месо на WEB страницата 
на МЗХ, която следва да се 
актуализира. 

Изготвяне на наръчници, 
диплянки, презентации и 
др. в областта на 
животновъдно 
производство и 
прилагането на Скалата за 
класификация – 100%.

7. ЕФЕКТИВНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ХИДРОМЕЛИОРА-
ЦИИТЕ

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Разработване на 
стратегия за управление 
и развитие на 
хидромелиорациите;

м. декември 
2009 г.

разработена стратегия 60 % 100 %

2. Изготвяне на 
оперативна програма за 
реконструкция, 
модернизация и 
експлоатация на 
хидромелиоративния 
фонд, изграден с 
държавни средства и 
язовирите – публична 
държавна собственост; 

 м. декември 
2009 г.

Съобразяване на 
съществуващия 
хидромелиоративен фонд 
с новите поземлени 
отношения и новата 
икономическа обстановка. 
Осигуряване на сигурност 
при експлоатацията на 
язовирите като най-висок 
клас хидротехническо 
съоръжение 

50 % 100 %

- подобряване 
техническото състояние 
на ХМ съоръженията 

 м. декември 
2008 г.

предотвратяване на 
бедствия

20% 50%

- разработване на 
инвестиционни програми 
за развитие на 
хидромелиоративния 
фонд

м. юни 2009 г. финансиране на обекти 50% 100%

- възлагане на 
обществени поръчки  за 
проектиране и основен 
ремонт на 
хидромелиоративните 
обекти

м. декември 
2009 г.

подобряване на обекти 30% 100%

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспо
собен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
- извършване на технико-
икономически оценки за 
състоянието на 22-та 
язовира- публична 
държавна собственост

м. декември 
2009 г.

подобряване състоянието 
на язовирите

80% 100%

- провеждане на контрол 
по експлоатацията на 
язовирите и обектите 
изградени с държавни 
средства

м. декември 
2009 г.

поддържане на 
съоръженията изправни

50% 100%

- увеличаване 
ефективността по 
поддържане на обектите 
за предпазване от 
вредното въздействие 
на водите

м. декември 
2009 г.

предотвратяване на 
наводнения

40% 80%

- разработване на 
анализи, свързани с 
провеждането на 
инвестиционната 
политика.

м. декември 
2009 г.

Подобряване дейността 
по ефективно 
разпределеление на 
бюджетните средства. 

- организиране и 
контролиране дейността 
по разработване на 
проекти и програми за 
развитие на 
хидромелиорациите, 
включително за 
изграждане, ремонт и 
поддържане на 
хидромелиоративния 
фонд.

м. декември 
2009 г.

Подобряване качеството 
на разработваните 
проекти и програми за 
развитие на 
хидромелиорациите.

- даване становища по 
научни разработки, 
нормативни актове, 
технико-икономически 
предложения и други 
въпроси в областта на 
хидромелиорациите.

м. декември 
2009 г.

Подобряване качеството 
на научните разработки, 
нормативните 
актове,технико-
икономически 
предложения и други  в 
областта на 
хидромелиорациите.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - Организиране и 
провеждане на 
експертен технико-
икономически съвет 
(ЕТИС) и технико-
икономически съвет 
(ТИС) за разглеждане, 
приемане и одобряване 
на предварителни  
(прединвестиционни) 
проучвания и проектни 
разработки от 
инвестиционното 
проектиране за обектите 
от хидромелиоративната 
инфраструктура и обекти 
на МЗХ.

м. декември 
2009 г.

Подобряване качеството 
на разглежданите 
проектни разработки на 
обектите от 
хидромелиоративната 
инфраструктура и други 
обекти на МЗХ.

- предлага, подготвя и 
участва при 
провеждането на 
процедури  по 
възлагането на 
обществени поръчки  за 
проектиране, 
строителство, 
реконструкция и основен 
ремонт на обекти от 
хидромелиоративния 
фонд.

м. декември 
2009 г.

Избор на подходящи 
изпълнители, способни на 
изпълняват поръчките 
качествено, в срок и на 
конкурентни цени.

- съгласуване проектиеи 
на други инвеститори, 
засягащи 
хидромелиоративния 
фонд и други обекти.

м. декември 
2009 г.

Ненарушаване 
функционирането на 
съществуващата 
хидромелиоративна 
инфраструктура. 

- организира и участва в 
изготвянето на технико-
икономи-чески задания 
за изработване на 
договорните 
научноизследователски 
и приложни задачи.

м. декември 
2009 г.

Подобряване качеството 
на технико-
икономическите задания и 
разработваните научни и 
научно-приложните задачи 
и внедряването им в 
практиката.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
3. Правен, финансов и 
технически надзор върху 
дейността на 
сдруженията за 
напояване;
- организиране  и 
извършване на 
регулярни проверки 
върху дейността на СН – 
правен, финансов и 
технически надзор.

м. декември 
2009 г.

Подобряване 
комуникацията и  
засилване на обратната 
връзка между 
сдруженията и отдела. 

брой извършени 
проверки 

- изготвяне на подробни 
аналитични доклади за 
дейността на 
сдруженията след 
извършване на 
проверките

м. декември 
2009 г.

Откриване на слабостите 
в дейността на 
сдруженията и 
подпомагане за 
преодоляването им.

брой изготвени доклади

- организиране и 
провеждане на различни 
срещи и семинари с 
представители на 
сдруженията по въпроси 
свързани с тяхната 
дейност

м. декември 
2009 г.

Подобряване качеството 
на работа в сдруженията.

брой проведени срещи и 
семинари 

- иницииране 
разработването на 
интерактивна карта, като 
част от web страницата 
на Агенцията, 
включваща пълна 
информация за съд. 
регистрираните 
сдружения за напояване

м. декември 
2009 г.

Задълбочена и пълна 
информация за дейността 
на сдруженията.

разработена 
интерактивна карта 

- извършване на 
щателна финансова 
ревизия на СН във 
връзка с прехвърляне 
собствеността върху хми 
/публична 
държ.собственост 
съгл.чл.47ал.4 от ЗСН/

м. декември 
2009 г.

По този начин ще се 
провери, отговарят ли 
сдруженията на 
одобрените “Критерии за 
придобиване 
собствеността върху 
обектите от хми”

извършена финансова 
ревизия 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
- цялостна проверка на 
дейността на сдружения 
за напояване, изградени 
върху хми – общинска 
собственост / на 
територията на 2 РДХ/

м. октомври на 
2009 г.

Задълбочена и пълна 
информация за дейността 
на сдруженията.

извършени праверки 

- контрол по изпълнение 
на:
1. разпоредбите за 
безопасн.експлоатация  
на съоръженията; 
2.предписанията от ГЗ

м. юли 2009 г. Информация за 
техническата 
обезпеченост , дейността 
на СН. 

осъществен контрол 

 - разработване 
съвместно с ИММ на:
1. наръчник за 
експлоатация на хми 
съоръжения;
2.  подробно изследване 
върху дейността на 
сдруженията за 
напояване;
3.ръководство за 
успешно усвояване на 
еврофондовете от 
страна на СН.

м. декември 
2009 г.

Възможност за СН да 
придобият нови знания и 
умения, които да им 
помогнат в дейността им

разработени наръчник и 
ръководство 

- подготовка и 
провеждане на 
кампанията за 
определяне цена на 
услугата ”водоподавне 
за напояване” – поливен 
сезон 2010 г.

м. септември 
2009 г.

Коректно отразяване на 
приходите и разходите и 
отразяването им в цената 
на водата за напояване.

проведена кампания 

- проверка и 
анализиране 
инвестиционните 

м. август 2009 
г.

Отстраняване на 
допуснати грешки и 
неточности в 

извършени проверки и 
анализи 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
4. Преструктуриране на 
дружествата, 
стопанисващи 
хидромелиоративния 
фонд, изграден с 
държавни средства. 
Изпълнение на 
комплексни проекти по 
уедряване, за създаване 
на напоителни полета 
или възстановяване на 
хидромелиоративната 
мрежа;

м. декември 
2009 г.

Правилно планиране, 
провеждане на дейностите 
и управление на 
хидромелиорациите чрез:
1. преструктуриране на 
"Напоителни системи" 
ЕАД, гр. София; 
2. Разпореждане с трайно 
неизползваните и 
амортизирани 
хидромелиоративни 
съоръжения, включени в 
активите на търговските 
дружества; 
3. разпореждане с 
незавършени обекти от 
хидромелиоративния 
фонд - държавна 
собственост. 

Изготвя се проект на Закон 
за хидромелиорациите 

- преструктурирани 
дружества, стопанисващи 
хидромелиоративния 
фонд и разпореждане с 
незавършени 
хидромелиоративни 
обекти, собственост на 
държавата

- изпълнени комплексни 
проекти по уедряване за 
създаване на напоителни 
полета или 
възстановяване на 
хидромелиоративната 
мрежа 

5. Насърчаване на 
инвестициите в 
напояването чрез 
изграждане и 
възстановяване на 
хидромелиоративната 
инфраструктура;

м. ноември 
2009 г. 

Подообряване 
състоянието на 
хидромелиоративния 
фонд и увеличаване на 
възможностите за 
предоставяне на вода на 
отделните 
водоползватели при 
заявен от тяхна страна 
интерес 

20% 90%

6. Увеличаване 
ефективността по 
поддържане на обектите 
за предпазване от 
вредното въздействие 
на водите чрез 
разработване на 10-
годишна инвестиционна 
програма за обекти от 
национално значение;

м. август 2009 
г.

Подготвя се 
документацията по 
изготвяне на програма за 
ефективно управление и 
поддържане на обектите 
от общонационално 
значение. Осъществен е 
необходимият ремонт на 
обекти с общонационално 
значение за предпазване 
от вредното въздействие 
на водите.

20 % 80 %
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
7. Засилване на 
дейностите по борба с 
ерозията, чрез 
изграждане на 
противоерозионни 
съоръжения и контрол 
при прилагането на 
противоерозионните 
мероприятия чрез 
изготвяне на 
дългосрочна 
инвестиционна 
програма. Интегриране 
на противоерозионните 
мероприятия в 
проектите за уедряване;

м. ноември 
2009 г. 

Изготвена е краткосрочна 
програма за борба с 
ерозията и са изпълнени 
голям брой обекти, с които 
е подобрена 
инфраструктурата на 
земеделските имоти. 
Изградените 
противоерозионни 
мероприятия подобряват 
структурата на 
земеделските стопанства 
и са основа за уедряване 
на земеделските парцели.  

20 % 90 % 

8. Насърчаване на  
публично – частното 
партньорство, с оглед 
разширяване на 
участието на бизнеса 
във финансирането 
и/или управлението, 
поддържането и 
изграждането на обекти 
свързани с 
подобряването на 
хидромелиоративната 
инфраструктура, чрез 
предоставянето им на  
концесия;

м. декември 
2009 г.

Включване на бизнеса във 
финансирането и 
управлението на 
хидромелиоративни 
обекти за подобряване на 
съществуващата 
хидромелиоративна 
инфраструктура

20 % 60 % 

9. Изготвяне на регистъ 
р на 
хидромелиоративния 
фонд чрез изготвяне на 
ведомствен кадастър 

м. август 2009 
г. 

Поддържане на 
информация за 
съществуващата 
хидромелиоративна 
инфраструктура с оглед 
взимането на по-добри 
управленски решения 

10 % 90 % 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
10. Успешно усвояване 
на средства от 
фондовете на ЕС за 
изграждане на модерна 
хидромелиоративна 
инфраструктура. 
Дейности по 
създаването на 
сдружения за напояване, 
съвместно с 
прилагането на 
комплексни проекти по 
уедряване, за създаване 
на напоителни полета 
или възстановяване на 
хидромелиоративната 
мрежа;

м. декември 
2009 г.

Да се стимулира 
подобряването на 
хидромелиоративната 
мрежа за напояване на 
сдруженията 

20 % 50 %

11.  Създаване, 
поддържане и 
актуализиране на ГИС за 
таблична, графична и 
текстова информация за 
обектите от 
хидромелиоративната 
инфраструктура;

м. декември 
2009 г.

Поддържане на актуална 
таблична, графична и 
текстова информация за 
обектите от 
хидромелиоративната 
инфраструктура 

0 % 50 % 

12.Насърчаване на 
иновациите и въвеждане 
на добри практики в 
областта на 
хидромелиорациите.  

м. декември 
2009 г.

Организиране на курсове 
и издаване на брошури за 
повишаване на 
информираността за 
добри практики в областта 
на хидромелиорациите 

50 % 100 %
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

8. ЕФЕКТИВНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПОЗЕМЛЕНИТЕ И 
ПОЧВЕНИТЕ 
РЕСУРСИ

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспосо
бен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Изпълнение на 
Стратегията за 
комасация на 
земеделските земи за 
периода 2007-2013 г.; 

м. декември 
2009 г.
(2009-2010)

Изпълнение на мерките от 
стратегията 

Подготвени и приети 
законодателни промени.
Откриване на прием на 
заявления за извършване 
на процедури по 
уедряване.

Изпълнение на мерките от 
стратегията 

2. Разработване на 
концепции за създаване 
на поземлена банка, 
комасационни проекти, 
свързани с напоителни 
дейности и подобряване 
на територии, засегнати 
от инфраструктурни 
обекти и урбанизацията; 

м. декември 
2009 г.
(2009-2010 г.)

Разработване на 
концепция за създаване 
на Поземлена банка, 
комплексни комасационни 
проекти и подобряване на 
територии, засегнати от 
инфраструктурни обекти и 
урбанизация

Подпомагане на местния 
комитет по проекта за 
провеждане на анкети и 
информационни кампании 

Разработен проект на 
концепция 

3. Прилагане на 
процедури за 
изпълнение на 
доброволни проекти за 
уедряване, на проекти 
за уедряване в случаи 
на частно инвестиране и 
в случаите на 
финансиране по 
Програма за развитие на 
селските райони; 

м. декември 
2009 г.
(2008-2013 г.) 

Експертно участие при 
разработване на 
процедури и методики за 
прилагане на мерките. 
Участие при избор на 
проекти. Подпомагане и 
контрол върху 
изпълнението на 
проектите
Подпомагащи, 
методологични и 
контролни функции при 
изпълнение на 
доброволни проекти за 
уедряване в случаи на 
частно финансиране

Избор на изпълнител по 
линия на техническата 
помощ 

Увеличаване на броя на 
проектите за уедряване на 
дребни собственици 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
4. Усъвършенстване на 
нормативната уредба, 
насочена към 
ограничаване на 
неправомерно ползване 
на земеделските земи; 

м. декември 
2009 г. 
(2009-2013 г.) 

Увеличаване дела на 
регламентираното 
ползване, намаляване на 
конфликти между 
собственици и ползватели. 
Косвено влияние – 
намаляване на 
презастъпването при 
кандидатстване за 
подпомагане

Разработване на проект за 
изменение и допълнение 
на нормативни актове 

Ограничаване на 
неправомерното ползване 
на земеделски земи 

5. Разширяване на 
обхвата и достъпа до 
информация за 
състоянието на 
поземлената 
собственост по 
землища; 

м. декември 
2009 г.

Изменение и допълнение 
на наредбата за 
поддържане на картата на 
възстановената 
собственост 

Разработване на проект Разширен  обхват и 
достъп до информация за 
състоянието на 
поземлената собственост 
по землища 

6. Създаване на гъвкава 
структура за управление 
на комасационни 
проекти;

м. декември 
2009 г.

Разширяване на обхвата и 
достъпа до информация 
за състоянието на 
поземлената собственост 
по землища; 

Разработване на проект Разширен обхват и достъп 
до информация за 
състоянието на 
поземлената собственост 
по землища

7. Установяване на 
регламент и процедури 
за обмен на данни с 
Агенция по геодезия, 
картография и кадастър 
(АГКК) и Агенцията по 
вписванията;

м. декември 
2009 г.

Предотвратяване на 
злоупотреби, повишаване 
качеството на обслужване 
на гражданите 

Създаване на работна 
група 

Изработване на проект на 
договор за обмен на данни 

8. Създаване на 
специализирани  
комасационни карти и 
регистри;

м. декември 
2009 г.

В процес на създаване Създадени комасационни 
карти и регистри 

9. Използване и 
усъвършенстване на 
съществуващи ГИС 
системи за прилагането 
на добри практики в 
управлението на 
поземлените отношения;

м. декември 
2009 г.
(2008-2010 г.)

В процес на планиране Усъвършенствани ГИС 
системи
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
10. Осъвременяване на 
почвените карти и 
изпълнение на проекти 
за създаване на зони за 
трайни насаждения;

м. декември 
2009 г.

1. Изготвяне на проекти на 
ниво общини, области с 
предоставяне на картна и 
атрибутивна информация 
за почвената покривка, 
необходими им при 
изграждането на 
земеделската политика

брой  на отговорените 
писма, запитвания

Според заявените 

2. Изготвяне на почвено-
климатични 
характеристики за 
изграждане на трайни 
насаждения, както и 
характеристика за 
създаване на лозови 
масиви за производство 
на качествени вина

брой  на отговорените 
писма, запитвания

Според заявените 

11. Осъвременяване на 
методите за оценка на 
продуктивните и 
технологични качества 
на земеделските земи

м. декември 
2009 г.

Определяне на 
екологично хомогенни 
територии с оптимални 
условия за отглеждане на 
определени култури, по-
прецизно определяне на  
други 

Информацията за страната 
е по картен материал в М 
1:600000 и метеорологични 
данни от 70-80-те години

Информацията за 
страната ще бъде 
изготвена по картен 
материал в М 1:50000 и 
актуални метеорологични 
данни – увеличаване на 
точността на данните 
около 12 пъти

12. Изготвяне на 
правила и осигуряване 
на улеснен достъп по 
съществуващата 
информация за 
почвените ресурси;

м. януари - м. 
декември 2009 
г.

1. Използване на ГИС за 
почвените ресурси за 
осигуряване на 
информация за 
продуктивните, 
екологичните и 
технологични качества на 
земеделските земи – 
основа за оптималното им 
ползване

3132397 хектари плюс 1400000 хектара

м. декември 
2009 г.

2. Векторизиране на 
проучванията в М 1:25000 
на площи, за които липсва 
графична и таблична 
информация в М 1:10000

8039547 хектари векторизация на всички 
карти в М 1:25000
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
м. януари - м. 
декември 2009 
г.

3. Обслужване с 
информация за почвените 
ресурси Националната 
агро-екологична програма 
за България

брой  на отговорените 
писма, запитвания

Според заявените 

м. януари - м. 
декември 2009 
г.

4. Предоставяне на 
информация, свързана с 
агроекологични 
мероприятия, залесяване, 
борба с ерозията, 
Нитратна директива и 
биологично земеделие

брой  на отговорените 
писма, запитвания

Според заявените 

м. януари - м. 
декември 2009 
г.

5. Експертизи при промяна 
предназначението на 
земеделските земи

брой  на отговорените 
писма, запитвания

Според заявените 

м. януари - м. 
декември 2009 
г.

6. Категоризиране на 
рекултивирани земи, 
предназначени за 
земеделско ползване, 
съгласно чл. 24, ал. 1 от 
ППЗОЗЗ

брой  на отговорените 
писма, запитвания

Според заявените 

13. Интеграция на 
сателитна информация 
(сателитни 
изображения) в 
съществуващите 
информационни системи 
и регистри и ползването 
им за актуализация на 
картата за почвената 
покривка.

м. януари - м. 
декември 2009 
г.

1. Разширяване 
приложението на 
ортофотоизображенията 
при изграждане на ГИС за 
почвените ресурси, 
ситуиране на площите от 
трайни насаждения, за 
които са изготвени 
почвено - климатични 
характеристики по 
инвестиционни проекти с 
цел установяване на 
текущото състояние и 
анализ на развитието на 
трайните насаждения

12% от територията на 
страната

20% от територията на 
страната
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
2. На базата на 
ортофотоизображения 
инвентаризация на трайно 
изоставените 
обработваеми земи, 
корелиране с дигиталната 
карта на почвената 
покривка и определяне на 
продуктивните им 
качества, с цел 
установяване на природни 
дадености, 
непозволяващи тяхната 
обработка и предложения 
за тяхното стопанисване

430427 хектара плюс 50000 хектара

9. ОСИГУРЯВАНЕ 
ПОЛЗВАНЕТО НА 
БЕЗОПАСНА И 
ЕКОЛОГОСЪОБ-
РАЗНА ЗЕМЕДЕЛСКА 
ТЕХНИКА

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспо
собен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

 
1. Ефективен контрол на 
техническото състояние 
и безопасността на 
техниката при работа и 
транспорт

м. декември 
2009 г

 
- Бързо и качествено 
административно 
обслужване на 
населението при 
регистрацията на 
селскостопанската техника 
и при издаване на 
документите за 
правоспособност.

1. издадени свидетелства 
за регистрация /бр./ 
35 000

Според заявените 

 - Намаляване на 
трудовите злополуки и 
транспортните 
произшествия, резултат от 
неизправна техника;

2. брой проведени ГТП 
/бр./    130 000

 - Намаляване на 
вредните емисии във 
въздуха;

3. брой проверени машини 
при работа и транспорт 
/бр./ 16 000

 - Опазване на реколтата и 
почвеното плодородие.

4. брой издадени 
свидетелства за 
правоспособност /бр./
4 700
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
2. Типово одобрение и 
сертифициране на 
новата техника

м. декември 
2009 г

Ефективно 
административно 
обслужване на 
производителите на нова 
техника, за която са 
влезли в сила  
изискванията за 
одобрение на типа.

брой издадени 
сертификати за одобрение 
на типа /% от заявените/
100

Според заявените 

3. Контрол на пазара за 
наличие на одобрение 
на типа и 
съответствието с 
одобрения тип;

м. декември 
2009 г

Недопускане на внос и 
разпространение на 
техника, неотговаряща на 
европейските норми и 
изисквания за 
безопасност, чрез контрол 
върху представените 
сертификати за одобрение 
на типа и сертификатите 
за съответствие с 
одобрение тип на всяка 
нова машина.

брой на проверени машини 
за наличие на сертификат 
за одобрение на типа /бр./
1 800

Според заявените 

4. Изпитване и 
изследване на нова и 
употребявана 
земеделска техника;
 -  Проверки на 
съответствието на нова, 
употребявана техника и 
одобряване на типа

м. декември 
2009 г

Недопускане на пазара и в 
употреба опасна за 
здравето на 
потребителите и оказваща 
вредно влияние върху 
околната среда 
земеделска и горска 
техника

516 бр. Според броя извършени 
проверки 

 -  Издаване на 
удостоверения за 
съответствие

м. декември 
2009 г

Недопускане на пазара и в 
употреба опасна за 
здравето на 
потребителите и оказваща 
вредно влияние върху 
околната среда 
земеделска и горска 
техника

568 бр. Според броя извършени 
проверки 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 -  Издаване на 
протоколи за техническа 
идентификация

м. декември 
2009 г

Недопускане на пазара и в 
употреба опасна за 
здравето на 
потребителите и оказваща 
вредно влияние върху 
околната среда 
земеделска и горска 
техника

677 бр. Според броя извършени 
проверки 

 - Издаване на 
сертификати

м. декември 
2009 г

Недопускане на пазара и в 
употреба опасна за 
здравето на 
потребителите и оказваща 
вредно влияние върху 
околната среда 
земеделска и горска 
техника

12 бр. Според броя извършени 
проверки 

5. Изпитване и проверки, 
свързани с одобряване 
на типа на колесни 
трактори за селското и 
горското стопанство и 
прикачна техника, 
компоненти и системи за 
тях;

м. декември 
2009 г

Недопускане на пазара и в 
употреба опасна за 
здравето на 
потребителите и оказваща 
вредно влияние върху 
околната среда 
земеделска и горска 
техника

597 бр. Според броя извършени 
проверки 

6. Изпитване и оценка на 
съответствието на 
факторите на работната 
среда на техниката;

м. декември 
2009 г

Недопускане на пазара и 
в употреба опасна за 
здравето на 
потребителите 
земеделска и горска 
техника

брой извършени проверки 
за оценка на 
съответствието на 
факторите на работната 
среда на техниката
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
7. Оказване на 
методическа подкрепа 
на инвестиционните 
процеси в земеделските 
стопанства и 
агрофирмите, 
организиране на 
съвместно използване и 
непосредствен контрол 
на техниката на 
регионално ниво, чрез 
областните звена на 
Контролно-техническата 
инспекция, Центровете 
за изпитване на 
земеделска и горска 
техника и резервни 
части и Национална 
служба „Съвети в 
земеделието”.

м. декември 
2009 г

Запознаване на 
производители и 
вносители на земеделска 
и горска техника с 
изискванията за 
одобрение на типа, преди 
пускането и на пазара и в 
употреба.

Брой съвместни участия на 
панаири и изложения на 
селскостопанска техника  - 
най-малко 2 пъти в 
годината

Спрямо организираните

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспосо
бен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Провеждане на 
статистическите 
изследвания, включени 
в Националната 
програма за 
статистически 
изследвания – заетост и 
използване на земята, 
производство от основни 
земеделски култури и 
зеленчуци, лозя, овощни 
 - Кланици и 
производство на месо

60 дни след 
отчетния 
месец

Месечни данни за броя на 
закланите животни и птици 
в кланиците и количество 
месо по видове през 2009 
г.

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведени изследвания – 
12 броя; публикувани 
данни в  интернет 
страницата на МЗХ; 
въпросници за Евростат;  
информационни услуги по 
заявка

10. ОСИГУРЯВАНЕ 
НА УСТОЙЧИВО 
ФУНКЦИОНИРАНЕ И 
ГЪВКАВОСТ НА 
ИЗГРАДЕНАТА 
АГРОСТАТИСТИЧЕС
КА СИСТЕМА, 
ОТГОВАРЯЩА НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ 
НУЖДИ И 
ИЗИСКВАНИЯ НА ЕС 
В ОБЛАСТТА НА 
ЗЕМЕДЕЛСКАТА 
СТАТИСТИКА
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - 
Млекопреработвателни 
предприятия и 
производство на млечни 
продукти

45 дни след 
отчетния 
месец

Месечни данни за 
количество събрано и 
преработено мляко и 
производство на млечни 
продукти през 2009 г.

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведени изследвания – 
12 броя; публикувани 
данни в  интернет 
страницата на МЗХ; 
въпросници за Евростат; 
информационни услуги по 
заявка

 - Люпилните в България 30 дни след 
отчетния 
месец

Брой на заложените яйца 
за инкубация и 
реализирани еднодневни 
пилета

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведени изследвания – 
12 броя; публикувани 
данни в  интернет 
страницата на МЗХ; 
въпросник за Евростат; 
информационни услуги по 
заявка

 - Селскостопански 
животни - свине,  птици, 
ЕРД и ДРД

Май – 
Септември 
2009 г.

Статистически данни за 
броя на животните към 
01.05.2009 г., 
производството и 
реализацията на основни 
животински продукти  

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой; публикувани данни в 
интернет страницата на 
МЗХ; специализирана 
печатна публикация; 
информационни услуги по 
заявка

 - Селскостопански 
животни - свине,  птици, 
ЕРД и ДРД

Ноември 2009 
– Април 2010 г.

Статистически данни за 
броя на животните към 
01.11.2009 г., 
производството и 
реализацията на основни 
животински продукти

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой за 2009 г.; 
публикувани данни  за 
2008 г. в  интернет 
страницата на МЗХ; обща 
печатна и/или електронна 
публикация с НСИ; 
специализирана печатна 
публикация; въпросници 
за Евростат и 
международни 
организации; 
информационни услуги по 
заявка

43/102



Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - Птицевъдството в 
България през 2008 г.

Февруари – 
Май 2009 г.

Статистически данни за 
брой на птиците по 
видове, произведени яйца 
и реализирани угоени 
птици през 2008 г.

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой; публикувани данни  
в интернет страницата на 
МЗХ; обща печатна и/или 
електронна публикация с 
НСИ; специализирана 
печатна публикация; 
въпросник за Евростат и 
международни 
организации; 
информационни услуги по 
заявка

 - Оценка на добива  и  
прогноза за 
производството на 
пшеница и ечемик - 
реколта`2009

Юли – Август 
2009 г.

Статистически данни за 
площи, засети с пшеница 
и ечемик през стопанската 
2008/2009г., изследване 
на добива преди жътва и 
прогноза за 
производството

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой; публикувани данни  
в интернет страницата на 
МЗХ; специализирана 
печатна публикация; 
въпросник за Евростат и 
международни 
организации

 - Добиви и 
производство от полски 
култури - реколта`2009

Ноември 2009 
г. – Септември 
2010 г.

Статистически данни за 
площ, производство и 
средни добиви от полски 
култури - реколта`2009. 
Прогноза за засетите 
площи за следващата 
стопанска година.

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой за 2009 г.; 
публикувани данни за 
2008 г.  в интернет 
страницата на МЗХ; обща 
печатна и/или електронна 
публикация с НСИ; 
специализирана печатна 
публикация; въпросници 
за Евростат и 
международни 
организации; 
информационни услуги по 
заявка
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - Производство на 
зеленчуци - реколта 
2009

Ноември 2009 
г. – Септември 
2010 г.

Статистически данни за 
реколтирани площи, 
производство и средни 
добиви на зеленчуци - 
реколта`2009; Реализация 
на готовата продукция

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой за 2009 г.; 
публикувани данни за 
2008 г.  в интернет 
страницата на МЗХ; обща 
печатна и/или електронна 
публикация с НСИ; 
специализирана печатна 
публикация; въпросник за 
Евростат и международни 
организации; 
информационни услуги по 
заявка

 - Производство на 
плодове  - реколта 2008

Март – Май 
2009 г.

Статистически данни за 
реколтирани площи, 
производство и средни 
добиви на плодове - 
реколта`2008. Реализация 
на готовата продукция

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой; публикувани данни в 
интернет страницата на 
МЗХ; обща печатна и/или 
електронна публикация с 
НСИ; специализирана 
печатна публикация; 
въпросници за Евростат и 
международни 
организации; 
информационни услуги по 
заявка

 - Преработка на 
плодове и зеленчуци 
през 2008 г.

Април 2009 г. – 
Юли 2009 г.

Статистически данни за 
преработка на плодове и 
зеленчуци през 2008 г.

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой; публикувани данни в 
интернет страницата на 
МЗХ; обща печатна и/или 
електронна публикация с 
НСИ; специализирана 
печатна публикация; 
въпросници за Евростат и 
международни 
организации; 
информационни услуги по 
заявка
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - Производство на 
грозде и вино - 
реколта`2008

Март – Юни 
2009 г.

Статистически данни за 
плододаващи площи, 
производство и средни 
добиви на грозде. 
Разпределение на 
произведеното грозде. 
Производство на вино и 
други продукти.

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой; публикувани данни в 
интернет страницата на 
МЗХ; обща печатна и/или 
електронна публикация с 
НСИ; специализирана 
печатна публикация; 
въпросник за Евростат и 
международни 
организации; 
информационна услуга по 
заявка

 - Кланици и 
производство на месо 
през 2008 г.

Март – Юни 
2009 г.

Годишни статистически 
данни за броя на 
закланите животни и птици 
в кланиците и количество 
месо по видове през 2008 
г.

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой; публикувани данни в 
интернет страницата на 
МЗХ; обща печатна и/или 
електронна публикация с 
НСИ; специализирана 
печатна публикация; 
въпросници за Евростат и 
международни 
организации; 
информационни услуги по 
заявка

 - Млекопреработ-
вателни предприятия и 
производство на млечни 
продукти през 2008 г.

Март – Юни 
2009 г.

Годишни статистически 
данни за количество 
преработено мляко и 
производство на млечни 
продукти през 2008 г.

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой; публикувани данни в 
интернет страницата на 
МЗХ; обща печатна и/или 
електронна публикация с 
НСИ; специализирана 
печатна публикация; 
въпросници за Евростат и 
международни 
организации; 
информационни услуги по 
заявка

 - Структура на лозята Юли 2009 г. – 
Септември 
2010 г.

Възрастовата и сортова 
структура на лозята

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - Заетост и използване 
на територията на 
България през 2009 
година

Юни – 
Ноември 2009 
г.

Данни за заетостта и 
използването на 
територията на страната 
през 2009 г. 
(БАНСИК`2009);

Проведени изследвания – 
0 броя

Проведено изследване – 1 
брой; публикувани данни в 
интернет страницата на 
МЗХ; обща печатна и/или 
електронна публикация с 
НСИ; специализирана 
печатна публикация; 
въпросници за Евростат и 
международни 
организации; 
информационни услуги по 
заявка

2. Поддържане на 
функционирането на 
Системата за 
земеделска счетоводна 
информация, 
осигуряваща данни за 
доходите от земеделска 
дейност – 
функциониране на 
Националния комитет за 
управление на 
системата, поддържане 
на стабилна извадка от 
стопанства за 
наблюдение, изграждане 
на интегрирана система 
за въвеждане, контрол и 
анализ на данните и 
използването им на 
национално и 
регионално ниво;
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - Система за 
земеделска счетоводна 
информация - данни за 
2008 г. и 2009 г.

28.02.2009 г. - 
за 
стопанствата, 
които не водят 
счетоводство 
(данни за 2008 
г.);    
31.05.2009 г. - 
за 
стопанствата, 
които водят 
счетоводство 
(данни за 2008 
г.);     
текущо през 
2009 г. за 
стопанствата, 
които не водят 
счетоводство 
(данни за 2009 
г.)

Събрана счетоводна и 
друга информация от 2000 
броя зедемелски 
стопанства. Счетоводни 
данни за стопанствата за 
2008 г., и текущо за 2009 г. 
за стопанствата, които не 
водят счетоводство

Събрана на информация 
от 0 броя земеделски 
стопанства, анализи и 
публикация 

Събрана информация от 
2000 броя земеделски 
стопанства, анализи и 
публикация 

3. Провеждане на 
статистически 
изследвания, които не 
са включени в 
Националната програма 
за статистически 
изследвания, за 
получаването на 
допълнителна 
информация за 
разработването на 
краткосрочни и 
дългосрочни програми 
за развитието на 
аграрния сектор;
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - Пчеларството в 
България през 2008  г.

Февруари – 
Юли 2009 г.

Статистически данни за 
брой на пчелните 
семейства, произведен 
пчелен мед през 2008 г., 
среден добив и 
продажби на мед.

Проведени изследвания 
– 0 броя

Проведено изследване – 
1 брой; публикувани 
данни  в интернет 
страницата на МЗХ; 
обща печатна и/или 
електронна публикация с 
НСИ; специализирана 
печатна публикация; 
информационна услуга 
по заявка

4. Участие в пилотни 
проекти на Евростат за 
подобряване на 
качеството на 
земеделската статистика 
и покриване със 
статистическа 
информация на 
неизследвани аспекти от 
земеделската дейност 
на национално и 
европейско ниво.

м. декември 
2009 г

- Използване на торове - 
в рамките на програмата 
на Евростат за 2007 
година.

31 март 2009 
г.

Обработка на събраните 
през 2008 г. данни за 
използването на торове.

Изготвен доклад – 0 броя Изготвен доклад – 1 
брой

 - Обем на използваната 
вода за напояване - в 
рамките на програмата 
на Евростат за 2008 
година.

30 ноември 
2009 г.

Събиране на данни за 
обема на използваната 
вода за напояване

Проведени изследвания 
– 0 броя

Проведено изследване – 
1 брой; изготвен доклад 
до Евростат

 - Разработване на 
модел за определяне на 
производствените 
разходи в земеделието 
(FACEPA)

31 март 2011 
г.

Разработване и тестване 
на модел за определяне 
на производствените 
разходи в земеделието 
на база данните от 
Системата за 
земеделска счетоводна 
информация (СЗСИ)

Предоставяне на данни 
от СЗСИ за тестване на 
модели
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Подготовка на 
Преброяването на 
земеделските 
стопанства в България 
през             2010 г.:

Януари – 
Декември 
2009 г.

Работа на работната 
група по подготовка и 
съгласуване на Проект 
на закон и бюджет  за 
ПЗС`2010 и 
предложение за  
гласуване в НС; 

Закон за провеждане на 
ПЗС`2010; образци на 
документи за тестване 
на терен в реални 
условия.

- изготвяне на Закон за 
провеждане на 
Преброяване на 
земеделските 
стопанства в България 
през 2010 г. и бюджет 
за неговото 
реализиране;

Подготовка на 
инструментариум 
(въпросник, инструкция и 
др.)  за ПЗС`2010; 
Изготвяне на списъци на 
земеделски стопани за 
анкетиране през 2010 г.

 
- подготовка на 
статистически 
инструментариум за 
преброяването;

- осигуряване на 
технически и 
административен 
капацитет за 
реализиране на 
планираните дейности.

11. ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ОБЕКТИВНА, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНА 
И СРАВНИМА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
БРОЯ И РАЗМЕРА 
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
СТОПАНСТВА В 
СТРАНАТА, С ОГЛЕД
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА 
ПРОМЕНИТЕ В 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
СТРУКТУРИ

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспосо
бен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

12. ЕФЕКТИВНО 
НАЦИОНАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспосо
бен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Управление и 
координиране 
прилагането на 
регионални програми за 
развитие на 
земеделието - 
Програмата за развитие 
на земеделието и 
селските райони в 
Странджа-Сакар, 
Програма за развитие на 
земеделието в 
Северозападна 
България и Програма за 
алтернативно 
земеделие в Родопите;

в сроковете на 
програмите

да се стимулират и 
обхванат повече 
земеделски 
производители да 
участват като 
бенефициенти по 
Програмата за развитие 
на селските райони с цел 
усвояване на средства от 
европейските фондове; да 
се стимулира 
подобряването на 
хидромелиоративната 
мрежа за напояване на 
сдруженията 

НССЗ  като бенефиент по 
мярка 143  до момента е 
изготвила проекти на зем. 
производители 
приблизително на стойност 
42 млн евро от Програмата 
за развитие на селските 
райони

увеличаване на броя на 
кандидатите-зем. 
производители, потърсили 
съдействие от експертите 
от НССЗ за изготвяне на 
проекти за получаване на 
субсидии от 
еврофондовете; 

2. Прилагане на схемите 
за национално 
подпомагане под 
формата на държавни 
помощи, в съответствие 
с правилата на правото 
на Европейския съюз.

 - Изплащане на 
субсидии по 
краткосрочните линии на 
Фонда – 60 000 000 
лева;

м. декември 
2009 г. 

Разширяване обхвата на 
подпомагане на 
земеделските 
производители и 
увеличаване на 
ефективността на 
селското стопанство

100% 100%

 - Изплащане на 
капиталови субсидии и 
субсидии за покриване 
на разходи за лихви по 
инвестиционните линии 
на Фонда 5 000 000 
лева;

м. декември 
2009 г. 

Разширяване обхвата на 
подпомагане на 
земеделските 
производители и 
увеличаване на 
ефективността на 
селското стопанство

99,47% 100%
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - Изплащане на 
средства по краткорочни 
кредити – 15 000 000 
лева;

м. декември 
2009 г. 

Разширяване обхвата на 
подпомагане на 
земеделските 
производители и 
увеличаване на 
ефективността на 
селското стопанство

80,71% 100%

 - Изплащане на 
средства по 
инвестиционни кредити 
– 80 000 000 лева.

м. декември 
2009 г. 

Разширяване обхвата на 
подпомагане на 
земеделските 
производители и 
увеличаване на 
ефективността на 
селското стопанство

20,97% 100%

13. СТИМУЛИРАНЕ 
НА КОНКУРЕНТНО-
СПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКОТО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ В 
ЕДИННИТЕ ПАЗАРИ 
НА ЕС

Развитие на 
ефективен и 
конкурентноспосо
бен аграрен 
сектор в 
условията на 
членството в 
Европейския 
съюз 

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Изпълнение на 
националните мерки и 
процедури, свързани с 
вписването в 
Европейския регистър 
на защитените 
географски 
наименования за 
произход и географски 
указания или 
Европейски регистър на 
храни с традиционно 
специфичен характер на 
български защитени 
географски 
наименования или храни 
с традиционно 
специфичен характер – 
разглеждане и 
одобряване на 
кандидатстващите 
досиета, подадени от 
групи производители в 
рамките на Постоянна 
междуведомствена 
консултативна комисия 
по географски означения 
и храни с традиционно 
специфичен характер;

м. декември 
2009 г. 

одобрение съгласно 
националната процедура 

1 бр. подадено и одобрено 
заявление-спецификация 
съгласно националната 
процедура.

брой подадени заявления - 
спецификации
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
2. Изпълнение на 
националните мерки и 
процедури, свързани с 
обезпечаване на 
контрол за съответствие 
със заявената 
спецификация за 
земеделски продукти и 
храни със защитени 
географски 
наименования и 
упражняване на надзор 
върху дейността на 
контролиращите  лица;

м. декември 
2009 г. 

одобрение съгласно 
националната процедура 

1 бр.подадено заявление 
за упражняване на дейност 
като контролиращо лице и 
одобрено съгласно 
националната процедура.

брой заповеди за 
одобрение 

3. Изграждане и 
поддържане на регистри 
на производителите на 
земеделски продукти и 
храни със защитени 
географски означения, 
на производителите на 
храни с традиционно 
специфичен характер и 
на контролиращите 
лица;

м. декември 
2009 г. 

вписани заявки-
спецификации 

брой регистри и база 
данни 

4. Изпълнение на 
национални мерки и 
процедури, свързани с 
одобрение на 
промоционалните 
програми от ЕС.

м. декември 
2009 г. 

одобрени промоционални 
програми 

брой заповеди за 
одобрение 

5. Провеждане на 
разяснителни кампании, 
семинари, срещи и 
консултации с 
производители и 
търговци 

м. декември 
2009 г. 

добре информирани 
производители и търговци 

брой проведени 
разяснителни кампании и 
семинари 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

14. ЕФЕКТИВНО 
ПРИЛАГАНЕ НА 
ПОЛИТИКИТЕ НА 
ОБЩНОСТТА ЗА 
УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Устойчиво 
развитие на 
селските райони 
в контекста на 
първия планов 
период в 
Европийския 
съюз 2007-2013 
година 

Национален 
стратегически 
план и Програма 
за развитие на 
селските райони 
за периода 2007-
2013 година 

1. Качествено и срочно 
изготвяне и съгласуване 
с ЕК на програмните 
документи на България 
за прилагане на 
политиката на ЕС в 
областта на развитието 
на селските райони – 
Национален 
стратегически план и 
Програма за развитие на 
селските райони  за 
периода 2007-2013 год.

м. декември 
2009 г. 

Одобрени от ЕК измения в 
Програма за развитие на 
селските райони  за 
периода 2007-2013 год.

Одобрени от ЕК 
Национален стратегически 
план и Програма за 
развитие на селските 
райони  за периода 2007-
2013 год.

Одобрени от ЕК измения в 
Програма за развитие на 
селските райони  за 
периода 2007-2013 год.

1. Професионално 
обучение, 
информационни 
дейности и 
разпространяване на 
научни знания;

м. декември 
2009 г. 

500 обучени земеделски 
поризводители

0 500

2.  Създаване на 
стопанства на млади 
фермери;

м. декември 
2009 г. 

800 подпомогнати млади 
фермери

0 800

3. Модернизиране на 
земеделските 
стопанства;

м. декември 
2009 г. 

600 бр. одобрени за 
подпомагане стопанства;
150 млн. лв. общ обем на 
инвестициите

0 600 бр. одобрени за 
подпомагане стопанства;
150 млн. лв. общ обем на 
инвестициите

4.  Подобряване на 
икономическата 
стойност на горите;

м. декември 
2009 г. 

50 горски стопанства 
получили инвестиционна 
подкрепа

0 50

5.  Добавяне на стойност 
към земеделски и горски 
продукти;

м. декември 
2009 г. 

100 бр. подпомогнати 
предприятия;
80 млн. лв. общ обем на 
инвестициите

0 100 бр. подпомогнати 
предприятия;
80 млн. лв. общ обем на 
инвестициите

6.  Подпомагане на полу-
пазарни стопанства;

м. декември 
2009 г. 

1 000 подпомогнатите 
полупазарни стопанства

0 1000

15. РАЗВИТИЕ НА 
КОНКУРЕНТНО 
СЕЛСКО 
СТОПАНСТВО И 
ОСНОВАН НА 
ИНОВАЦИИ 
ХРАНИТЕЛЕН 
СЕКТОР 

Устойчиво 
развитие на 
селските райони 
в контекста на 
първия планов 
период в 
Европийския 
съюз 2007-2013 
година 

Национален 
стратегически 
план и Програма 
за развитие на 
селските райони 
за периода 2007-
2013 година 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
7.  Създаване на 
организации на 
производители;

м. декември 
2009 г. 

10 бр. подпомогнати 
организации на 
производители; 
2 млн. евро оборот на 
подпомаганите 
организации на 
производители

0 10 бр. подпомогнати 
организации на 
производители; 
2 млн. евро оборот на 
подпомаганите 
организации на 
производители

8. Предоставяне на 
съвети и консултиране в 
земеделието;

м. декември 
2009 г. 

2 000 консултирани 
стопанства

0 2 000

1. Плащания за 
природни ограничения 
на фермери в планински 
райони;

м. декември 
2009 г. 

22 000 са подпомогнатите 
стопанства от планинските 
райони; Площ на 
подпомаганите стопанства 
в планинските райони (ха)

Брой фермери за 2007 
г.(одобрени)- 19 806; 
извършени плащания - 23, 
632 млн. лв.; брой 
подадени заявления за 
2008 -  24142 за 310527 ха

Брой одобрени заявления 
за 2008 г . - 22000 бр.р 
брой новоподадени 25000

2.  Плащания за 
природни ограничения 
на фермери в райони, 
различни от 
планинските;

м. декември 
2009 г. 

10 000 подпомогнатите 
стопанства от другите 
необлагодетелствани 
райони; Площ на 
подпомаганите стопанства 
в райони, различни от 
планинските (ха)

Брой фермериза 2007г. 
(одобрени)-  7 273; 
извършени плащания - 7, 
172 млн. лв.; брой 
подадени заявления за 
10008-   за 202027 ха

Брой одобрени заявления 
за 2008 г . - 10000 бр.р 
брой новоподадени 10000

3.  Агро-екологични 
плащания;

м. декември 
2009 г. 

1 000 новоподадени 
заявления за 
подпомагане;
Размер на заявените за 
подпомагане площи (в ха);
Размер на подпомогнатите 
площи (в ха);
Брой на заявените за 
подпомагане животни и 
пчелни семейства;
Брой на подпомогнатите 
животни и пчелни 
семейства.

Подадени заявления за 
2008 г.- 1462 броя за  
56859 ха, 16800 пчелни 
семейства, 4734 животни

Изплатени агроекологични 
плащания на 1197 
заявления, за 42400 ха, 
16800 пчелни 
семейства,4734 животни.  
Подадени нови заявления 
за 2009 г- 1000 броя

4. Първоначално 
залесяване на 
неземеделски земи;

м. декември 
2009 г. 

Размер на залесената 
площ; Брой на 
бенефициентите 
получаващи помощ за 
залесяване

0 През 2009 г. проектите ще 
са в процес на изпълнение

Национален 
стратегически 
план и Програма 
за развитие на 
селските райони 
за периода 2007-
2013 година 

Устойчиво 
развитие на 
селските райони 
в контекста на 
първия планов 
период в 
Европийския 
съюз 2007-2013 
година 

16. ОПАЗВАНЕ НА 
ПРИРОДНИТЕ 
РЕСУРСИ, 
БИОРАЗНООБРА-
ЗИЕТО И ЗАЩИТА 
НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА В СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
5.  Възстановяване на 
горския потенциал и 
въвеждане на 
превантивни дейности;

м. декември 
2009 г. 

Подпомогната площ 
увредени гори

0 През 2009 г. проектите ще 
са в процес на изпълнение

6. Предпазване на 
почвата от 
деградационни процеси 
и опазване на почвеното 
плодородие чрез 
изготвяне на 
дългосрочна 
инвестиционна 
програма; 

м. декември 
2009 г. 

Проучване и сформиране 
на работна група 

0 Проучване и сформиране 
на работна група 

7. Развитие на 
потенциала за 
производство на 
възобновяема енергия, в 
съответствие с 
националните цели и 
целите на ЕС. 

м. декември 
2009 г. 

Процент от общо 
вътрешно потребление на 
електроенергия, получена 
от възобновими енергийни 
източници

Процент от общо 
вътрешно потребление на 
електроенергия, получена 
от възобновими енергийни 
източници

Устойчиво 
развитие на 
селските райони 
в контекста на 
първия планов 
период в 
Европийския 
съюз 2007-2013 
година 

Национален 
стратегически 
план и Програма 
за развитие на 
селските райони 
за периода 2007-
2013 година 

1. Разнообразяване към 
неземеделски дейности;

м. декември 
2009 г. 

Общ брой на създадените 
работни места; Общ обем 
на инвестициите в млн. 
евро; Увеличаване на 
неземеделската брутна 
добавена стойност в 
подпомогнатите 
стопанствав млн. евро; 
Брой получатели на 
помощта 

0

През 2009 г. проектите ще 
са в процес на изпълнение

2.  Подкрепа за 
създаване и развитие на 
микропредприятия;

м. декември 
2009 г. 

Общ обем на 
инвестициите в  мил.евро; 
Брой на 
подпомогнати/създадени 
микропредприятия; Общ 
брой на създадените 
работни места - 
новообразувани микро-
предприятия и други 
микропредприятия 

0

През 2009 г. проектите ще 
са в процес на изпълнение

17. ПОДОБРЯВАНЕ 
НА КАЧЕСТВОТО НА 
ЖИВОТ В СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ ЧРЕЗ 
ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРА-
ТА, РАЗНООБРА-
ЗЯВАНЕТО НА 
ИКОНОМИЧЕСКАТА 
ДЕЙНОСТ И 
РАЗВИТИЕ НА 
УСЛУГИТЕ
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
3.  Насърчаване на 
туристическите 
дейности;

м. декември 
2009 г. 

Общ брой на създадените 
работни места; Общ обем 
на инвестициите в 
млн.евро; Допълнителен 
брой туристи; Брой на 
подпомогнатите нови 
туристически дейности

0

През 2009 г. проектите ще 
са в процес на изпълнение

4. Основни услуги за 
икономиката и 
населението в селските 
райони

м. декември 
2009 г. 

Общ обем на 
инвестициите – общо в 
млн.евро; Брой на 
подпомаганите дейности; 
Реконструирана/рехабили
тирана  водоснабдителна 
и канализационна мрежа 
(км) и новоизрадена 
такава; 

0

През 2009 г. проектите ще 
са в процес на изпълнение

5. Обновяване и 
развитие на селата

м. декември 
2009 г. 

Общ обем на 
инвестициите; Население 
в селските райони, което 
се ползва от подобрените 
услуги; Брой на селата, 
където са извършени 
дейностите

0

През 2009 г. проектите ще 
са в процес на изпълнение

Устойчиво 
развитие на 
селските райони 
в контекста на 
първия планов 
период в 
Европийския 
съюз 2007-2013 
година 

Национален 
стратегически 
план и Програма 
за развитие на 
селските райони 
за периода 2007-
2013 година 

1.  Прилагане на 
стратегии за местно 
развитие;

м. декември 
2009 г. 

Брой проекти, 
финансирани от Местни 
инициативни групи (МИГ); 
Обща площ на МИГ (в 
км2); Брой подпомогнати 
МИГ; консултантска 
дейност

Дейността  стартира през 
2009 г.

Брой проекти, 
финансирани от Местни 
инициативни групи (МИГ); 
Обща площ на МИГ (в 
км2); Брой подпомогнати 
МИГ; консултантска 
дейност

2. Между-териториално 
и транс-национално 
сътрудничество;

м. декември 
2009 г. 

Брой МИГ, обхванати от 
проекти за 
сътрудничество; Брой 
подкрепени проекти за 
сътрудничество

Дейността  стартира през 
2009 г.

Брой МИГ, обхванати от 
проекти за 
сътрудничество; Брой 
подкрепени проекти за 
сътрудничество

18. МОБИЛИЗИРАНЕ 
НА МЕСТНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
И ИЗГРАЖДАНЕ НА 
МЕСТЕН 
КАПАЦИТЕТ ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА 
СТРАТЕГИИ ЗА 
РАЗВИТИЕ
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
3. Управление на местни 
инициативни групи, 
придобиване на умения 
и постигане на 
обществена активност 
на съответната 
територия;

м. декември 
2009 г. 

Брой дейности за 
придобиване на умения и 
постигане на обществена 
активност на съответната 
территория; Брой на 
участниците в дейностите

Дейността  стартира през 
2009 г.

Брой дейности за 
придобиване на умения и 
постигане на обществена 
активност на съответната 
территория; Брой на 
участниците в дейностите

Устойчиво 
развитие на 
селските райони 
в контекста на 
първия планов 
период в 
Европийския 
съюз 2007-2013 
година 

Национален 
стратегически 
план и Програма 
за развитие на 
селските райони 
за периода 2007-
2013 година 

1.  Идентифициране, 
анализ и осигуряване на 
информация, обмен на 
опит и знания за добри 
практики, приложими в 
България и в другите 
страни – членки на ЕС;

м. декември 
2009 г. 

28 информационни 
семинара, 8 
информационни срещи и 1 
национална конференция

0 37 инфорамционни 
семинара, срещи и 
конференции

2. Подкрепа на 
изграждането и 
укрепването на  
капацитета на местните 
инициативни групи както 
и улесняване и 
стимулиране на между-
териториалното и транс-
националното им 
сътрудничество; 

м. декември 
2009 г. 

брой създадени местни 
инициативни групи

Дейността  стартира през 
2009 г.

50 създадени МИГ

3.  Осигуряване 
представянето на 
Националната селска 
мрежа на България в 
Европейската мрежа за 
развитие на селските 
райони.

м. декември 
2009 г. 

брой проведени 
международни 
конференции за 
сътрудничество с 
участието на Българската 
национална селска мрежа

Дейността  стартира през 
2009 г.

брой проведени 
международни 
конференции за 
сътрудничество с 
участието на Българската 
национална селска мрежа

19. НАСЪРЧАВАНЕ 
НА ПАРТНЬОРСТВО-
ТО И ПОДПОМАГА-
НЕ НА ДЕЙНОСТТА 
НА МЕСТНИТЕ 
ОБЩНОСТИ ЧРЕЗ 
УКРЕПВАНЕ  И 
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ 
НА НАЦИОНАЛНАТА 
СЕЛСКА МРЕЖА
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

1. Въвеждане на единна 
система за 
администриране и 
контрол на дейностите 
при усвояване на 
средствата от ЕФРСР;
 - Непрекъснато 
усъвършенстване на 
ИСАК с цел гарантиране 
на успешното усвояване 
на средства от ЕС; 
изплащане на средства 
по мерките от ПРСР 
2007-2013

м. декември 
2009 г. 

Работеща система за 
администриране и контрол 
на дейностите при 
усвояване на средствата 
от ЕЗФРСР

Работеща система за 
администриране и контрол 
на дейностите при 
усвояване на средствата 
от ЕЗФРСР

Работеща система за 
администриране и контрол 
на дейностите при 
усвояване на средствата 
от ЕЗФРСР

2.  Включване на 
териториалните 
структурни звена на 
разплащателния орган 
при управлението на 
помощта за развитие на 
селските райони;  

м. декември 
2009 г. 

Активно участие на 
териториалните 
структурни звена на 
разплащателния орган при 
управлението на помощта 
за развитие на селските 
райони  

Работеща ИСАК и модул 
на ИСАК за разплащане 

Работеща ИСАК и модул 
на ИСАК за разплащане 

3. Проследяване на 
мониторинговите 
индикатори, оценяващи 
напредъка на 
финансовите и 
физически показатели 
при извършване на 
секторен анализ;

м. декември 
2009 г. 

4 проведени заседания 
на УС към 
Управляващия орган на 
ПРСР, на Комитета за 
наблюдение на ПРСР

0 4

4.  Минимизиране на 
риска от некоректно 
разпределение на 
помощта, превантивно 
ограничаване на 
възможностите за  
злоупотреби.

м. декември 
2009 г. 

Провеждане на заседания 
на Комитета за 
наблюдение на ПРСР - 
одити и мониторинг; брой 
регистрирани нередности 
преди изплащане на 
финансова помощ; 
контролна листа от 
проверка на място и 
документални проверки

3 заседания на Комитета 
19 бр. проверки на място 
380 бр. проверки по мярка 
„Агроекологични 
плащания” 

брой проведени заседания 
на Комитета за 
наблюдение на ПРСР - 
одити и мониторинг; брой 
регистрирани нередности 
преди изплащане на 
финансова помощ; 
контролна листа от 
проверка на място и 
документални проверки

20. ЕФЕКТИВНО 
УПРАВЛЕНИЕ И 
УСВОЯВАНЕ НА 
СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Устойчиво 
развитие на 
селските райони 
в контекста на 
първия планов 
период в 
Европийския 
съюз 2007-2013 
година 

Национален 
стратегически 
план и Програма 
за развитие на 
селските райони 
за периода 2007-
2013 година 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

Устойчиво 
развитие на 
селските райони 
в контекста на 
първия планов 
период в 
Европийския 
съюз 2007-2013 
година 

Национален 
стратегически 
план и Програма 
за развитие на 
селските райони 
за периода 2007-
2013 година 

1. Популяризиране 
приноса на 
Европейската общност 
за развитието на 
селските райони пред 
бенефициентите и 
обществеността и 
осигуряване на 
прозрачност на помощта 
по Европейския 
Земеделски фонд  за 
развитие на селските 
райони;

м. декември 
2009 г. 

 проведени 3 заседания на 
Комитета за наблюдение 
на ПРСР 

0 3

2. Информиране на 
широката общественост 
и потенциалните 
бенефициенти за 
възможностите за 
финансиране по 
Програмата за развитие 
на селските райони 
(2007-2013г.).

м. декември 
2009 г. 

Проведени 28 
информационнин 
семинара за регионалните 
служби на МЗХ и РА; 60 
семинара в селски 
общини; 6 семинара за 
служители ан ОД  
"Земеделие и гори"

0 94

21. ДОБРЕ 
ИНФОРМИРАНИ 
ПОТЕНЦИАЛНИ 
БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
ЗА ПОДКРЕПА ОТ 
ЕЗФРСР
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

22. ЕФЕКТИВНО 
ПРИЛАГАНЕ НА 
ПОЛИТИКАТА НА 
ОБЩНОСТТА В 
ОБЛАСТТА НА 
ДИРЕКТНИТЕ 
ПЛАЩАНИЯ И 
ПАЗАРНАТА 
ПОДКРЕПА  

Директна и 
пазарна подкрепа 
за устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства. 
Утвърждаване на 
европейски 
принципи и 
правила за 
подпомагане на 
земеделието у 
нас 

Програма на МЗХ 
2008-2009 г.

1. Изготвяне на анализи 
и информация, свързани 
с приложението на 
схемата за единно 
плащане на площ 
(СЕПП) - определяне на 
схемата и актуализиране 
на пакета за директни 
плащания на България; 
определяне общата 
площ на страната, 
допустима за 
подпомагане с директни 
плащания и изчисляване 
на размера на сумата за 
плащане на хектар; 
прилагане на набор от 
контролни действия, 
които гарантират 
ефективност при 
прилагане на схемата;

м. март и 
декември на 
2009 г.

Анализ за определяне 
общата площ допустима 
за подпомагане по СЕПП и 
актуализация на общата 
площ допустима за 
подпомагане по СЕПП

Стабилни пазари на 
земеделски продукти, 
нараснали и стабилни 
доходи на земеделските 
производители

1. Извършени са 11 
проверки на място, от 
които 7 бр. на одобрени 
изкупвачи и 4 бр. на първи 
преработватели, което 
представлява 25% от 
одобрените за 2008 г. 
изкупвачи и първи 
преработватели на 
енергийни култури.

2. Одобрени 8 бр. 
изкупвачи и 6 бр. първи 
преработватели на 
енергийни култури за 2009 
г.

1.Извършени проверки на 
място на най-малко 2 бр. 
одобрените изкупвачи и 2 
бр. първи преработватели 
на енергийни култури за 
2009 г. за наличието на 
складови бази, 
производствени 
мощности, изкупени и 
преработени през 
годината количества 
енергийни култури.

2.Одобрени изкупвачи и 
първи преработватели на 
енергийни култури за 2010 
г.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
2. Изготвяне на анализи 
и информация, свързани 
с приложението на 
схемата за национални 
доплащания (СНД) - 
изчисляване на размера 
на сумата за плащане на 
хектар и изготвяне на 
ежегодното искане на 
България до 
Европейската комисия 
за неговото одобряване; 
изготвяне на списък с 
култури, допустими за 
подпомагане по схемата 
от страна на МЗП и 
прилагане на контролен 
механизъм от страна на 
Разплащателна агенция;

м. януари на 
2009 г.

Анализи, свързани с 
приложението на схемата 
за национални 
доплащания (СНД) - 
изчисляване на размера 
на сумата за плащане на 
хектар и актуализация.

Изготвят се ежегодно Одобрени от ЕК схеми за 
национални доплащания

м. март, 
октомври и 
декември на 
2009 г.

Анализи и информация, 
свързани с приложението 
на схемата за енергийни 
култури (СЕК)

Изготвят се ежегодно Публикувани решения за 
въвеждане на системата 
на одобрените 
операторите; Определени 
процедури; Публикувани 
списъци на енергийни 
култури; Публикувани 
списъци на одобрени 
оператори

3.  Изготвяне на анализи 
и информация, свързани 
с приложението на 
схемата за енергийни 
култури (СЕК) – 
изготвяне на анализи, 
свързани с 
приложението на 
схемата за подпомагане 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
по-ефективно усвояване 
на средствата за директни 
плащания и плащания по 
други схеми и мерки от 
Европейските фондове.

Усвоени повече средства 
от Европейските фондове 
от земеделските 
производители.

Финансово подпомагане 
на производителите на 
земеделски продукти от 
Европейските фондове. 

Подобряване на жизнения 
стандарт на заетите в 
земеделското 
производство.

Изготвен и одобрен списък 
на изкупвачи и първи 
преработватели на 
енергийни култури.

Изготвен списък на 
енергийни култури.

Актуализирани на 
определени процедури и 
изготвяне и публикуване 
на списъци на одобрени 
оператори.

Публикуван списък на 
енергийни култури.

Приети и обработени 
документи на изкупвачи  и 
първи преработватели 

Извършени проверки на 
нови предприятия за 
преработка на енергийни 
култури.

4. Изготвяне на анализи 
и информация, свързани 
с приложението на 
политиката на пазарна 
подкрепа на ЕС, в 
рамките на I-ви стълб на 
ОСП:

 - Брой издадени лицензии 
за внос на земеделски 
продукти – 825 бр. и 7 бр. 
извлечения от лицензии;

- Брой издадени лицензии 
за внос на земеделски 
продукти – 1000 бр.

- Интервенция на зърно;  - Брой изпратени 
уведомления до ЕК – 5632 бр. 

 - Брой изпратени 
уведомления до ЕК –  6000 
бр.

- Интервенция на 
млечни продукти и 
продукти на 
месопроизводството;

 - Проверени досиета на 
кандидати за издаване на 
лицензии за внос - 1020 бр.

 - Проверени досиета на 
кандидати за издаване на 
лицензии за внос –  1200 
бр.

- Пазарни мерки в сектор 
„Вино”;

 - Проверени лицензии и 
митнически декларации - 2 
459 бр.;

 - Проверени лицензии и 
митнически декларации – 
2 600 бр.;

-  Пазарни мерки в 
сектор „Плодове и 
зеленчуци”;

 - Освободени гаранции - 1 
293 бр.;

 - Освободени гаранции - 
1300 бр.;

Стабилни пазари на 
земеделски продукти, 
нараснали и стабилни 
доходи на земеделските 
производители

Сроковете са 
определени в 
приложимите 
регламенти за 
отделните 
пазарни мерки

на производителите на 
енергийни култури в 
България, разработване 
на допълнителни 
документи, изисквани от 
Европейската комисия 
за прилагане на схемата 
и контрол при 
отпускането на 
субсидиите;
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
- Издаване на експортни 
лицензии и сертификати 
и изплащане на 
възстановявания при 
износ от сектор 
„Търговски механизми”;

 - Изготвени оперативни 
информации за вноса и 
износа на земеделски 
продукти – 52 бр. 

 - Изготвени оперативни 
информации за вноса и 
износа на земеделски 
продукти – 52 бр.  

-   Подпомагане на 
земеделски 
производители на 
базови и сертифицирани 
семена;

-  Интервенция на месо, 
Прилагане на мерки по 
„Национална програма 
по   пчеларство за 
тригодишния период 
2008-2010 година”;

- Прилагане на 
системата за 
лицензиране на вноса на 
земеделски продукти;

10 бр. ситуационно-
перспективни анализи

10 бр. ситуационно-
перспективни анализи

- Докладване в 
Европейската комисия 
на пазарна информация 
(цени, издадени 
лицензии за внос и 
износ, складови 
интервенционни запаси 
на млечни продукти) за 
земеделските продукти, 
обхванати от Общата 
организация на 
пазарите;

Докладвания на средни 
цени - 408 бр., в т.ч:  
-за вносни плодове и 
зеленчуци - 252 броя;
- за зърно – 52 броя; 
- за банани – 52 броя; 
- за плодове и зеленчуци 
местно производство – 52 
броя.

Докладвания на средни 
цени - 408 бр., в т.ч:  
-за вносни плодове и 
зеленчуци - 252 броя;
- за зърно – 52 броя; 
- за банани – 52 броя; 
- за плодове и зеленчуци 
местно производство – 52 
броя.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
-  Прилагане на 
преходните мерки при 
търговията със 
земеделски и захарни 
продукти в изпълнение 
на разпоредбите на 
Закона за свръхзапасите 
от земеделски и захарни 
продукти и Регламенти 
1683/2006 и 1862/2006;

1.  Поддържане и 
актуализиране на 
регистъра на 
земеделските стопани;

м. декември 
2009 г. 

Брой регистрирани и 
новорегистрирани 
земеделски 
производители 

90 000 бр. 90 000 бр.

2.  Поддържане на 
архива от цифрови 
модели на картата на 
възстановената 
собственост;

м. декември 
2009 г. 

Брой изпълнени заявки 
по сключени договори за 
предоставяне на 
информация от 
цифровия модел на КВС 

500 бр. 500 бр. 

Брой коригирани 
физически блокове по 
граница

25000 бр. 25 000 бр. 

 - брой актуализирани 
физически блокове по 
НТП, актуализация на 
ЦОФК 

23 000 бр. 23 000 бр.

м. декември 
2009 г. 

Брой пререгистрирани и 
новорегистрирани
блокове на земеделски 
стопанства.

500 000 бр. – 
пререгистрирани
270 000 бр. – 
новорегистрирани

500 000 бр. – 
пререгистрирани
270 000 бр. – 
новорегистрирани

 - брой пререгистрирани и 
новорегистрирани 
земеделски стопани

75 000 бр. – 
пререгистрирани
30 000 бр. - 
новорегистрирани

75 000 бр. – 
пререгистрирани
30 000 бр. - 
новорегистрирани

5. Разработване на 
контролни и аналитични 
справки и отчети, 
предоставящи данни и 
информация за анализ 
на развитието и 
участието по отделните 
схеми;

м. декември 
2009 г. 

Разработване на 
контролни и аналитични 
справки и отчети 

Брой справки и отчети 

м. декември 
2009 г. 

3. Поддържане и 
актуализация на 
Системата за 
идентификация на 
земеделските парцели

4. Регистрация на нови 
блокове на земеделски 
стопанства, техните 
ползватели и начин на 
трайно ползване на тези 
блокове; 

23. ПОДДЪРЖАНЕ И 
УСЪВЪРШЕНСТ-
ВАНЕ НА 
ИНТЕГРИРАНА 
СИСТЕМА ЗА 
АДМИНИСТРИРАНЕ 
И КОНТРОЛ  

Директна и 
пазарна подкрепа 
за устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства. 
Утвърждаване на 
европейски 
принципи и 
правила за 
подпомагане на 
земеделието у 
нас 

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
6. Усъвършенстване на 
централизирания 
електронен достъп до 
регистрите, необходими 
за дейността на МЗП и 
Разплащателната 
агенция; 

м. декември 
2009 г. 

Разработен проект Разработен проект 

1. Извършване на 
мониторинг на 
дейностите на 
Разплащателната 
агенция от страна на 
Звено „Наблюдение и 
координация на 
дейността на 
Разплащателната 
агенция”; 
1.1. Мониторинг и 
контрол за съответствие 
дейността на РА с 
критериите за 
акредитация чрез:
- проверки в РА;
- срещи с ръководството 
на РА;
-изискване на доклади 
от РА относно текущото 
й състояние във връзка 
с акредитационния й 
статус.

м. декември 
2009 г. 

Спазване на критериите за 
акредитация и запазване 
на пълната акредитация 
на РА.

Пълна акредитация на РА Пълна акредитация на РА 
и повишаване на нивото 
на изпълнение и 
съответствие с критериите 
за акредитация

1.2. Предлага действия 
за отстраняване на 
идентифицирани 
слабости в дейността на 
РА и отклонения от 
критериите за 
акредитация.

м. декември 
2009 г. 

Осъществяване на 
дейността на РА в 
съответствие с 
националните нормативни 
актове и правилата на 
Общността.

24. ЕФЕКТИВНО 
ПРИЛАГАНЕ И 
СПАЗВАНЕ НА 
КРИТЕРИИТЕ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЯ ОТ 
СТРАНА НА 
РАЗПЛАЩАТЕЛ-
НАТА АГЕНЦИЯ. 
НАДЕЖДЕН 
МЕХАНИЗЪМ ЗА 
КООРДИНАЦИЯ И 
КОНТРОЛ ВЪРХУ 
ПРИЛАГАНЕТО И 
РАЗПЛАЩАНЕТО НА 
СРЕДСТВАТА ОТ ЕС 

Регламент (ЕО) 
885/2006 на 
Комисията и 
Регламент (ЕО) 
на 1290/2005 на 
Съвета

Директна и 
пазарна подкрепа 
за устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства. 
Утвърждаване на 
европейски 
принципи и 
правила за 
подпомагане на 
земеделието у 
нас 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
1.3.Координиране на 
взаимодействието 
между всички органи, 
институции и 
административни звена 
с оглед осъществяване 
на постоянен 
мониторинг и контрол 
относно ефективността 
и адекватността на 
системите за 
управление и контрол по 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

м. декември 
2009 г. 

1.4.Мониторинг на 
дейността на СО с оглед 
навременно и точно 
изпълнение на 
функциите му.

м. декември 
2009 г. 

1.5. Наблюдение на 
ангажиментите на 
организациите, избрани 
да осъществяват 
акредитационни, 
сертификационни и 
други одити на РА.

м. декември 
2009 г. 

1.6. Участие на експерти 
от дирекцията в одитите 
на РА, извършвани от 
СО.

м. декември 
2009 г. 

1.7.Организиране и 
координиране на 
одитните мисии на ЕК, 
свързани с 
изпълнението на 
критериите за 
акредитация и с 
адекватността и 
ефективността на 
системите за 
управление и контрол по 
ЕФГЗ и ЕЗФРС и 
предоставяне на 
съответната 
информация. 

м. декември 
2009 г. 

Изграждане на 
функциониращ механизъм 
за координация и контрол 
върху спазването на 
критериите за 
акредитация, правилното 
прилагане и разплащане 
на средствата от ЕС

Правилно 
управление,разходване и 
прозрачност при 
усвояването на 
средствата от фондовете 
на ЕС;

Осъществяване на 
дейността на РА в 
съответствие с 
националните нормативни 
актове и правилата на 
Общността.

Наличие на адекватно и 
ефективно Функциониращ 
надежден механизъм за 
координация и контрол за 
съответствие на 
дейността на РА и на 
органите, институциите и 
административните звена, 
чиято дейност е свързана 
с изпълнението на 
системите за управление 
и контрол по земеделските 
фондове и с дейността на 
РА с оглед правилно 
управление и разходване 
на средствата от 
фондовете на ЕС.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
1.8. Предлага за 
утвърждаване План за 
действие, съдържащ 
препоръки на ЕК, 
външни и вътрешни 
организации, извършили 
одити на РА и 
проследява 
изпълнението на 
същите. 

м. декември 
2009 г. 

1.9. Докладва на 
Компетентния орган за 
резултатите от 
изпълнението на 
горепосочените 
дейности.

м. декември 
2009 г. 

1.10.Събиране, 
подготовка, 
комплектоване и 
предаване на Комисията 
на информацията по чл. 
7 от Регламент 
885/2006.

До 31 януари 
на годината, 
следваща края 
на съответната 
бюджетна 
година

1.11. Подготовка на 
процеса по годишна 
сертификация на РА, 
изразяваща се в 
осигуряване на 
постоянна координация 
между Сертифициращия 
орган, Компетентния 
орган, РА и ЕК.

м. декември 
2009 г. 

Сертификация на РА в 
срок

Текуща сертификация на 
РА за финансова година 
2007-2008

Извършена сертификация 
на РА за финансова 2008-
2009 г.

1.12. Мониторинг и 
проверка на 
функционирането на 
елементите на ИСАК;

м. декември 
2009 г. 

Постигане на висока 
степен на превенция, 
разкриване и 
преустановяване на 

Защита на финансовите 
интереси на Общността;

Правилно прилагане и 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
1.13. Анализиране и 
обобщаване на 
информацията от всички 
доклади на вътрешни и 
външни одитни проверки 
на РА, от докладите на 
Сертифициращия орган, 
както и на ЕК.

м. декември 
2009 г. 

2. Навременно 
отразяване и прилагане 
на препоръките, 
направени от ЕК по 
отношение дейността на 
Разплащателната 
агенция

м. декември 
2009 г. 

Отразяване и прилагане 
на препоръките от 
докладите в срок 

Отразяване и прилагане 
на препоръките от 
докладите в срок 

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Прилагане на 
механизмите на Общата 
селскостопанска 
политика в отделните 
сектори.

м. декември 
2009 г. 

Усвояване на отпуснатите 
от ЕС средства, 
гарантиране на доходите 
на земеделските 
производители, 
повишаване на 
конкуретнноспособността 
на аграрния сектор, 
устойчиво развитие на 
земеделските стопанства 

Брой подпомогнати 
кандидати по ОСП 

2. Изготвяне и приемане 
на наредби, определящи 
реда и условията за 
подпомагане по 
съответните мерки, 

м. декември 
2009 г. 

Приети нормативни актове 
за прилагане на схемите и 
мерките, финансирани от 
ЕФГЗ

Приети нормативни актове 
за прилагане на схемите и 
мерките, финансирани от 
ЕФГЗ

3. Ежемесечно 
изпращане на обобщена 
информация до ЕК с цел 
планиране на разходите 
и сравняване на 
размера на средствата;

м. декември 
2009 г. 

Подобряване на 
координацията с ЕК 

Справките се изпращат 
ежемесечно 

Изпратена информация в 
срок 

злоупотребите със 
средства от фондовете на 
ЕС чрез спазване и 
правилно тълкуване на 
правилата на ЕС в 
областта на разходване на 
средствата от фондовете 
на ЕС.

разплащане на средствата 
на ЕС при спазване на 
съответните правила.

25. ЕФЕКТИВНО 
УПРАВЛЕНИЕ И 
УСВОЯВАНЕ НА 
СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА ГАРАНТИРАНЕ  

Директна и 
пазарна подкрепа 
за устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства. 
Утвърждаване на 
европейски 
принципи и 
правила за 
подпомагане на 
земеделието у 
нас 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1.  Предоставяне на 
съвети за прилагане на 
схемите, заложени в 
ОСП в земеделската 
практика; 

м. декември 
2009 г. 

Повишаване на 
конкуретноспособността 
на аграрния сектор 

Предоставяне на 
специализирани съвети и 
консултации, организиране 
на срещи и семинари 

брой предоставени съвети 
и консултации, проведени 
срещи/семинари

2. Разясняване на 
механизмите за пазарна 
подкрепа, насочена към 
селскостопанските 
производители и 
преработватели;

м. декември 
2009 г. 

Повишаване на 
конкуретноспособността 
на аграрния сектор. 
Утвърждаване на 
европейски принципи и 
правила за подпомагане 
на земеделието у нас  

предоставени съвети и 
консултации, проведени 
срещи/семинари

брой предоставени съвети 
и консултации, проведени 
срещи/семинари

3.  Оказване съдействие 
на земеделските 
стопани при попълване 
документи за 
кандидатстване за 
директни плащания и 
пазарната подкрепа;

м. декември 
2009 г. 

Брой предоставени съвети 
и консултации, брой 
подадени и регистрирани 
заявления.

100 000 бр. 100 000 бр.

4. Предоставяне на 
информация на 
земеделските стопани, 
свързана със системата 
за идентификация на 
земеделските парцели;

м. декември 
2009 г. 

Брой пререгистрирани и 
новорегистрирани блокове 
на земеделски стопанства 
и издадени карти с 
местоположението на 
ползваните от зем. 
стопанин площи.

500 000 бр.– 
пререгистрирани
270 000 бр. – 
новорегистрирани
2 100 000 бр. – издадени 
карти

500 000 бр. – 
пререгистрирани
270 000 бр. – 
новорегистрирани
2 100 000 бр. – издадени 
карти

5.  Изготвяне на 
рекламни брошури, 
презентации и 
своевременно 
предоставяне на 
информация за 
публикуване на интернет-

м. декември 
2009 г. 

Повишаване на 
информираността на 
земеделските стопани 

Разпространени брошури и 
презентации 

брой рекламни брошури и 
презентации 

26. ДОБРЕ 
ИНФОРМИРАНИ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ 
СТОПАНИ ЗА 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
ЗА ПОДКРЕПА ОТ 
ЕЗФРСР

Директна и 
пазарна подкрепа 
за устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства. 
Утвърждаване на 
европейски 
принципи и 
правила за 
подпомагане на 
земеделието у 
нас 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

Национална 
програма за 
рибарство и 
аквакултури за 
периода 2007-
2013 г. 

1. Провеждане на 
Общата политика по 
рибарството на ЕС в 
България и 
осъществяване на 
структурната политика 
посредством 
Европейския фонд по 
рибарството (ЕФР);

м. декември 
2009 г. 

осигуряване на адекватен 
бюджет за ИАРА, 
отговарящ на 
задълженията и 
отговорностите на 
агенцията

осигуряване на адекватен 
бюджет за ИАРА, 
отговарящ на 
задълженията и 
отговорностите на 
агенцията

2. Повишаване на 
административния 
капацитет на ИАРА като 
администрация, 
отговорна за прилагане 
на Общата политика в 
областта на рибарството 
на ЕС в    Р България и 

м. декември 
2009 г. 

осигуряване на високо 
квалифицирани служители 

осигуряване на високо 
квалифицирани служители 

3.  Ефективно участие в 
работата на 
институциите на ЕС, 
както и в двустранни и 
многостранни договори, 
споразумения и 
конвенции по рибарство, 
по които България е 
страна;

м. декември 
2009 г. изготвени позиции за 

заседанията на 
Институциите на ЕС по 
въпросите на рибарството; 
участие в заседания, 
международни срещи по 
прилагане на договори, 
споразумения и 
конвенции; водене на 
преговори за 
разработване на 
споразумения

изготвени позиции за 
заседанията на 
Институциите на ЕС по 
въпросите на рибарството; 
участие в заседания, 
международни срещи по 
прилагане на договори, 
споразумения и 
конвенции; водене на 
преговори за 
разработване на 
споразумения

4. Изготвяне на 
програмни документи, 
законови и подзаконови 
нормативни актове в 
областта на рибарството 
и аквакултурите.

м. декември 
2009 г. 

Подобряване 
управлението, 
регламентиране на 
дейностите в сектора в 
съответствие с общата 
политика в рибарството на 
ЕС 

Изготвени 2 бр. документи 

27. ЕФЕКТИВНО 
ПРИЛАГАНЕ НА 
ПОЛИТИКАТА НА 
ОБЩНОСТТА В 
ОБЛАСТТА НА 
РИБАРСТВОТО И 
АКВАКУЛТУРИТЕ

Устойчиво 
развитие на 
рибарството и 
аквакултурите на 
база национален 
стратегически 
план за развитие 
на рибарството и 
аквакултурите 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

28. ПОВИШАВАНЕ 
КОНКУРЕНТНОСПО
СОБНОСТТА И 
УСТОЙЧИВОСТТА 
НА РИБАРСКИЯ 
СЕКТОР

Национална 
програма за 
рибарство и 
аквакултури за 
периода 2007-
2013 г. 

1. Модернизиране на 
Черноморския 
риболовен флот и 
неговото 
приспособяване спрямо 
рибните запаси на 
устойчиво ниво;

м. декември 
2009 г. 

успешно прилагане на 
мерките по Приоритетна 
ос № 1 от Оперативната 
програма за развитие на 
сектор "Рибарство"

успешно прилагане на 
мерките по Приоритетна 
ос № 1 от Оперативната 
програма за развитие на 
сектор "Рибарство"

2. Насърчаване на 
устойчива аквакултура;

м. декември 
2009 г. 

Подобряване качеството 
на продуктите от 
аквакултура;
- Снабдяване на пазар с 
видове с добри пазарни 
перспективи;
- Нарастване 
производството  на морска 
аквакултура в България;
- Приспособяване на 
сектора към очакванията 
на пазара: видове, цени, 
контрол на качеството, 
проследяемост на 
продуктите и други. 

Подобряване качеството 
на продуктите от 
аквакултура;
- Снабдяване на пазар с 
видове с добри пазарни 
перспективи;
- Нарастване 
производството  на морска 
аквакултура в България;
- Приспособяване на 
сектора към очакванията 
на пазара: видове, цени, 
контрол на качеството, 
проследяемост на 
продуктите и други. 

3.  Поддържане 
устойчиво ниво на 
активност на риболова 
във вътрешни водоеми;

м. декември 
2009 г. 

Модернизация на местата 
за разтоварване с оглед 
доставянето на пазара на 
по-качествени продукти от 
риболов, извършван във 
вътрешни водоеми /река 
Дунав/, както и 
подобряване на работните 
условия и сигурността на 
заетите в този сектор. 

Модернизация на местата 
за разтоварване с оглед 
доставянето на пазара на 
по-качествени продукти от 
риболов, извършван във 
вътрешни водоеми /река 
Дунав/, както и 
подобряване на работните 
условия и сигурността на 
заетите в този сектор. 

4. Разнообразяване на 
продукцията и 
въвеждане в 
производството на нови 
и нетрадиционни видове 
хидробионти с добри 
пазарни перспективи;

м. декември 
2009 г. 

успешно прилагане на 
мярка 2.1 
"Производствени 
инвестиции в 
аквакултурата" от 
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

успешно прилагане на 
мярка 2.1 
"Производствени 
инвестиции в 
аквакултурата" от 
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

Устойчиво 
развитие на 
рибарството и 
аквакултурите на 
база национален 
стратегически 
план за развитие 
на рибарството и 
аквакултурите 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
5. Оптимизиране на 
производствените 
процеси в аквакултурата 
чрез разработване и 
внедряване на нови 
технологични решения;

м. декември 
2009 г. 

успешно прилагане на 
мярка 2.1 
"Производствени 
инвестиции в 
аквакултурата" от 
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

успешно прилагане на 
мярка 2.1 
"Производствени 
инвестиции в 
аквакултурата" от 
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

6.  Формиране и 
поддържане на 
генофонд от стопански 
ценни сладководни 
видове риби и 
създаване на племенно-
селекционни центрове;

м. декември 
2009 г. 

изграждане на ДНК база 
данни на популациите от 
стопански ценни 
сладководни видове риба 
от региона

изграждане на ДНК база 
данни на популациите от 
стопански ценни 
сладководни видове риба 
от региона

7. Оценка на 
трофичността на 
вътрешните водоеми с 
оглед на ефективното 
управление и 
експлоатация на 
рибните ресурси;

м. декември 
2009 г. 

провеждане на 
изследвания съвместно с 
научни институти

провеждане на 
изследвания съвместно с 
научни институти

8. Повишаване на 
качеството и 
безопасността на 
продукцията в 
аквакултурата;

м. декември 
2009 г. 

успешно прилагане на 
мерка 2.1 
"Производствени 
инвестиции в 
аквакултурата"от 
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

успешно прилагане на 
мерка 2.1 
"Производствени 
инвестиции в 
аквакултурата"от 
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

9. Въвеждане на добри 
производствени 
практики; 

м. декември 
2009 г. 

успешно прилагане на 
мерка 2.1 
"Производствени 
инвестиции в 
аквакултурата"от 
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

успешно прилагане на 
мерка 2.1 
"Производствени 
инвестиции в 
аквакултурата"от 
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
10. Създаване на база 
данни с разработени 
научни продукти.

м. декември 
2009 г. 

изграждане на база данни 
за състоянието на 
запасите от основните 
видове риба в Черно море 
и вътрешните водоеми. 
Изграждане на ДНК база 
данни за основните 
видове; провеждане на 
ежегодни изследвания на 
запасите

изграждане на база данни 
за състоянието на 
запасите от основните 
видове риба в Черно море 
и вътрешните водоеми. 
Изграждане на ДНК база 
данни за основните 
видове; провеждане на 
ежегодни изследвания на 
запасите

1. Подобряване и 
поддържане на 
Сателитната система за 
наблюдение на 
риболовните кораби;

м. декември 
2009 г. 

Функционираща система 
за наблюдение на 
риболовните кораби 

10% 90%

2. Закупуване на 
електронни устройства 
за събиране и трансфер 
на данни за риболовната 
дейност;

м. декември 
2009 г. 

ефективен предварителен 
и последващ контрол на 
сушата относно 
радтоварените улови и 
наличие на изискуемите 
документи; бързо и 
надеждно събиране на 
данните от уловите; 

ефективен предварителен 
и последващ контрол на 
сушата относно 
радтоварените улови и 
наличие на изискуемите 
документи; бързо и 
надеждно събиране на 
данните от уловите; 

3. Закупуване на ИТ 
оборудване и устройства 
за събиране, обработка 
и съхранение на данни 
за риболовната 
активност;

м. декември 
2009 г. 

ефективен контрол върху 
риболовните дейности и 
изискуемите документи; 
бързо и надеждно 
събиране на данните от 
уловите

ефективен контрол върху 
риболовните дейности и 
изискуемите документи; 
бързо и надеждно 
събиране на данните от 
уловите

4. Закупуване на 
компютърна техника за 
инспекторите по 
риболовен надзор от 
Териториалните звена 
на Изпълнителна 
агенция по рибарство и 
аквакултури;

м. декември 
2009 г. 

повишаване на 
ефективността при 
контрол и 
административните услуги 
на ИАРА; обмен на 
информация с 
информационната 
система; проверка за 
редовността на 
информацията по 
електронен път

повишаване на 
ефективността при 
контрол и 
административните услуги 
на ИАРА; обмен на 
информация с 
информационната 
система; проверка за 
редовността на 
информацията по 
електронен път

29. ПОДДЪРЖАНЕ И 
УСЪВЪРШЕНСТВА-
НЕ НА СИСТЕМАТА 
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
НА РИБОЛОВНИТЕ 
СЪДОВЕ

Устойчиво 
развитие на 
рибарството и 
аквакултурите на 
база национален 
стратегически 
план за развитие 
на рибарството и 
аквакултурите 

Национална 
програма за 
рибарство и 
аквакултури за 
периода 2007-
2013 г. 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
5. Предоставяне на 
електронни дневници за 
корабите от Регистъра 
на ИАРА за риболовните 
кораби;

м. декември 
2009 г. 

осъществяване на 
ефективен предварителен 
контрол на уловените 
количества риба; 
навременно проследяване 
на уловите на квотираните 
видове риба

осъществяване на 
ефективен предварителен 
контрол на уловените 
количества риба; 
навременно проследяване 
на уловите на квотираните 
видове риба

6. Партньорска дейност 
с научни институти с цел 
осигуряване на 
необходимата научна 
информация за сектор 
"Рибарство";

м. декември 
2009 г. 

изработена методика за 
оценка на зарибителните 
мероприятия; извършена 
оценка на запасите от 
калкан и останалите 
стопански ценни видове 
риба в Черно море; 
контролни мониторингови 
лабораторни изследвания

изработена методика за 
оценка на зарибителните 
мероприятия; извършена 
оценка на запасите от 
калкан и останалите 
стопански ценни видове 
риба в Черно море; 
контролни мониторингови 
лабораторни изследвания

7. Обучение на 
експертите и на 
инспекторите по 
риболовен надзор на 
ИАРА, както и обучение 
на рибарите и заетите в 
сектора. 

м. декември 
2009 г. 

повишаване на 
информираността на 
инспекторите и рибарите 
за спазване правилата на 
ОПР

повишаване на 
информираността на 
инспекторите и рибарите 
за спазване правилата на 
ОПР
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

30. ПОДОБРЯВАНЕ 
КАЧЕСТВОТО НА 
ЖИВОТ В 
РИБАРСКИТЕ 
РАЙОНИ

Устойчиво 
развитие на 
рибарството и 
аквакултурите на 
база национален 
стратегически 
план за развитие 
на рибарството и 
аквакултурите 

Национална 
програма за 
рибарство и 
аквакултури за 
периода 2007-
2013 г. 

1. Създаване на 
организации на 
производителите, които 
да представляват 
интересите в сектора;

м. декември 
2009 г. 

Създаване на рибарски 
групи в някои рибарски 
области, следващи 
подхода LEADER; 
- Създаване на местни 
стратегии за развитие от 
страна на рибарските 
групи; 
- Промоция и обмен на 
иновативни дейности 
между групите;
- Обмен на идеи и добри 
практики между групите.
- Сътрудничество на 
национално и 
международно ниво се 
осъществява посредством 
съвместни проекти.
- Повишаване качеството 
на живот в рибарските 
области;

успешно прилагане на 
Мярка 4.1. "Развитие на 
рибарските области" по 
Приоритетна ос № 4 
"Устойчиво развитие на 
рибарските области" от  
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

 - По-добро използване на 
рибните ресурси в тези 
области;
- Икономическо развитие 
на рибарските области и 
повишаване на 
добавената стойност на 
местно ниво;
- Разнообразяване на 
икономическите дейности 
в тези области. 

2. Подкрепа за 
създаване на рибарски 
групи и изготвянето на 
местни стратегии за 
развитие;

м. декември 
2009 г. 

успешно прилагане на 
Мярка 4.1. "Развитие на 
рибарските области" по 
Приоритетна ос № 4 
"Устойчиво развитие на 
рибарските области" от  
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

успешно прилагане на 
Мярка 4.1. "Развитие на 
рибарските области" по 
Приоритетна ос № 4 
"Устойчиво развитие на 
рибарските области" от  
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
3.  Улесняване на 
работата в мрежа на 
рибарските групи чрез 
обмен на иновативни 
дейности, идеи и добри 
практики в групите;

м. декември 
2009 г. 

Подобрен 
административен 
капацитет;
- Подобряване управление 
на Оперативната 
програма;
- Цялостна и 
съответстваща 
документация за 
прилагането на 
Оперативната програма.

успешно прилагане на 
Приоритетна ос № 5 
"Техническа помощ" от 
Опепативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

4.      Прилагане на 
местните стратегии за 
развитие.

м. декември 
2009 г. 

успешно прилагане на 
Мярка 4.1. "Развитие на 
рибарските области" по 
Приоритетна ос № 4 
"Устойчиво развитие на 
рибарските области" от  
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

успешно прилагане на 
Мярка 4.1. "Развитие на 
рибарските области" по 
Приоритетна ос № 4 
"Устойчиво развитие на 
рибарските области" от  
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

Устойчиво 
развитие на 
рибарството и 
аквакултурите на 
база национален 
стратегически 
план за развитие 
на рибарството и 
аквакултурите 

Национална 
програма за 
рибарство и 
аквакултури за 
периода 2007-
2013 г. 

1. Създаване на пазари 
на едро и центрове за 
първа продажба 
(тържища) и пазари на 
едро (борси);

м. декември 
2009 г. 

Подобряване качеството 
на продуктите от 
аквакултура;
- Снабдяване на пазар с 
видове с добри пазарни 
перспективи;
- Нарастване 
производството  на морска 
аквакултура в България;
- Приспособяване на 
сектора към очакванията 
на пазара: видове, цени, 
контрол на качеството, 
проследяемост на 
продуктите и други. 

успешно прилагане на 
Мярка 2.6 "Преработка и 
маркетинг на продукти от 
риболов и аквакултура" от 
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

31. РАЗВИТИЕ НА 
ПАЗАРА НА РИБНИ 
ПРОДУКТИ 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
2. Модернизиране и 
подобряване на 
съоръженията за 
преработка на 
продуктите от риболов и 
аквакултури;

м. декември 
2009 г. 

Подобряване качеството 
на продуктите от 
аквакултура;
- Снабдяване на пазар с 
видове с добри пазарни 
перспективи;
- Нарастване 
производството  на морска 
аквакултура в България;
- Приспособяване на 
сектора към очакванията 
на пазара: видове, цени, 
контрол на качеството, 
проследяемост на 
продуктите и други. 

успешно прилагане на 
Мярка 2.6 "Преработка и 
маркетинг на продукти от 
риболов и аквакултура" от 
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

3.  Увеличаване на дела 
на предлаганите на 
пазара преработени 
продукти (нарастване на 
добавената стойност);

м. декември 
2009 г. 

Подобряване качеството 
на продуктите от 
аквакултура;
- Снабдяване на пазар с 
видове с добри пазарни 
перспективи;
- Нарастване 
производството  на морска 
аквакултура в България;
- Приспособяване на 
сектора към очакванията 
на пазара: видове, цени, 
контрол на качеството, 
проследяемост на 
продуктите и други. 

успешно прилагане на 
Мярка 2.6 "Преработка и 
маркетинг на продукти от 
риболов и аквакултура" от 
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
4. Подобряване на 
имиджа на рибните 
продукти, с оглед 
повишаване средната 
им консумация на глава 
от населението.

м. декември 
2009 г. 

Подобряване качеството 
на продуктите от 
аквакултура;
- Снабдяване на пазар с 
видове с добри пазарни 
перспективи;
- Нарастване 
производството  на морска 
аквакултура в България;
- Приспособяване на 
сектора към очакванията 
на пазара: видове, цени, 
контрол на качеството, 
проследяемост на 
продуктите и други. 

успешно прилагане на 
Мярка 2.6 "Преработка и 
маркетинг на продукти от 
риболов и аквакултура" от 
Оперативната програма за 
развитие на сектор 
"Рибарство"

32. ЕФЕКТИВНО 
УПРАВЛЕНИЕ И 
УСВОЯНАНЕ НА 
СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ 
РИБАРСКИ ФОНД

Устойчиво 
развитие на 
рибарството и 
аквакултурите на 
база национален 
стратегически 
план за развитие 
на рибарството и 
аквакултурите 

Национална 
програма за 
рибарство и 
аквакултури за 
периода 2007-
2013 г. 

1. Изпълнение на 
Националният 
стратегически план за 
развитие на сектор 
„Рибарство и 
аквакултури” за 2007-
2013 г. и Оперативната 
програма „Рибарство и 
аквакултури 2007-2013 
г.”;

м. декември 
2009 г. 

Изпълнение на всички 
мерки от плана и от 
оперативната програма 

осигуряване на 
необходимия човешки и 
финансов ресурс за 
изпълнение на 
стратегията за сектор 
"Рибарство", разписана по 
приоритетни оси в 
Оперативната програма 

 -  Актуализиране на 
Стратегията на ОО по 
ОПРСР, в съответствие 
с препоръките на ЕК и 
изготвяне на Годишен 
план за одитите през 
2009 г.;

м. януари 2009 
г. 

Актуализиран вариант на 
стратегията, изпратен до 
ЕК;
Изготвен годишен план за 
одитите през 2009 г.;

Стратегията на ОО по 
ОПРСР е върната от ЕК за 
коригиране с препоръки.

Приета Стратегия на ОО 
по ОПРСР от ЕК;
Изготвен годишен план за 
одитите;
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - Извършване на одити 
на системите с цел 
проверка на 
ефективното 
функциониране на 
системите за 
управление и контрол по 
Оперативната програма;

м. април - 
декември 2009 
г.

Оценка за състоянието и 
функционирането на 
системите за управление 
и контрол, изградени в УО, 
СО и МЗ по ОПРСР;
Препоръки за 
подобряване на 
функционирането на 
изградените системи за 
управление и контрол и 
защита на финансовите 
интереси на ЕК;

Изградени са системите за 
управление и контрол по 
ОПРСР, няма извършвана 
оценка за 
функционирането и 
ефективността на 
системите;

Доклади от извършените 
одити
Препоръки за 
подобряване на 
системите.
Подобрена работа на 
системите за управление 
и контрол;
Подобрена защита на 
финансовите интереси на 
ЕК;

 - Извършване на одити 
на операциите с цел да 
се проверят 
декларираните разходи 
базирани на основата на 
подходяща извадка;

м. юли  - 
декември 2009 
г.

Оценка декларираните 
разходи по ОПРСР и 
получаване на разумна 
увереност, че проектните 
дейности са изпълнени 
съгласно изискванията и 
извършените транзакции 
са законосъобразни и 
правилни.
Препоръки за 
подобряване на контрола 
върху 
операциите,отстраняване 
на слабостите и 
подобряване на защитата 
на финансовите интереси 
на ЕК;

Няма одобрени операции 
по ОПРСР;
Няма стартирани одити на 
операциите.

Доклади от извършените 
одити
Препоръки за 
подобряване на 
упражнявания контрол и 
извършваните дейности.
Отстраняване  на 
слабостите в работата на 
одитирания обект;
Подобрена защита на 
финансовите интереси на 
ЕК;

 - Проследяване на 
изпълнението на  
препоръките от 
извършенитеодити; 

м. юли  - 
декември 2009 
г.

Отчитане на постигнатото 
изпълнение на 
препоръките;
Повишаване степента на 
изпълнение на 
препоръките;
Подобряване работата на 
УО, СО и техните МЗ

Към момента няма дадени 
препоръки;

Осигуряване на 
изпълнението на дадените 
от ОО препоръки;
Подобрена работа на 
одитирания обект;

 - Издаване на Годишен 
контролен доклад и 
Становище;

м. декември 
2009 г.

Информиране на ЕК за 
резултатите от 
извършените одити и 
издаване на Становище, 
относно функционирането 
на системите по ОПРСР;

Изготвен Годишен доклад 
и Становище за 
предходния период;

Изготвен Годишен доклад 
и Становище;
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - Реализиране на 
туининг –лайт проект с 
партньор Австрия.

м. ноември 
2009 г.

 - Организиране и 
участие в обучения по 
линия на ЕК, както и по 
различни европейски и 
международни 
програми.

м. декември 
2009 г.

2. Изработване на 
Информационна 
система, съвместима с 
информационните 
системи на Общността: 
Infosys и SFC 2007, както 
и с MIS системата за 
информация по 
отношение усвояването 
на средства от 
структурните фондове;

м. декември 
2009 г.

Действаща и съвместима 
информационна система 

съвместима 
информационна система

3. Оценка на 
извършените от 
бенефициентите 
разходи в съответствие 
с регламентите на ЕС, 
както и изискванията на 
националното 
законодателство с цел 
гарантиране 
финансовите интереси 
на Общността и 
спазване принципа за 
добро финансово 
управление;

м. декември 
2009 г.

Гарантиране на 
финансовите интереси на 
Общността и спазване 
принципа за добро 
финансово управление 

оценка на извършените от 
бенефициентите разходи

4. Разработване на 
технологични проекти за 
изграждане на нови 
ферми и ефективна 
рибностопанска 
експлоатация на 
водните басейни; 

м. декември 
2009 г.

Ефективна 
рибностопанска 
експлоатация на водните 
басейни 

брой разработени 
технологични проекти

Повишаване и 
придобиване на нови 
знания с оглед експертите 
от дирекцията да 
изпълняват функциите си 
качествено, 
професионално и в срок, 
както и съответстващо  на 
нивото на работа, 

Нужда от обучение на 
експертите от дирекцията

Укрепен и повишен 
административен 
капацитет
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
5. Подаване на годишни 
и окончателни доклади 
до Европейската 
комисия.

м. декември 
2009 г.

подобрена координация с 
ЕК 

подадени доклади

Устойчиво 
развитие на 
рибарството и 
аквакултурите на 
база национален 
стратегически 
план за развитие 
на рибарството и 
аквакултурите 

Национална 
програма за 
рибарство и 
аквакултури за 
периода 2007-
2013 г. 

1. Изработване на 
Комуникационна 
стратегия 
/Комуникационни 
инициативи/ и Работен 
план за популяризиране 
на Оперативна програма 
„Рибарство и 
аквакултури 2007 – 2013 
г.”.

м. декември 
2009 г.

Разработена стратегия и 
план 

приемане на Наредба за 
условията и  реда за 
усвояването на средства 
по приоритна ос № 5 
"Техническа помощ" от 
Оперативната програма и 
изготвяне и изпълнение на 
КС

2.  Изграждане на 
Националната 
информационно-
статистическа система 
за рибарския сектор.

м. декември 
2009 г.

Действаща 
информационно-
статистическа система 

изградена Национална 
информационно-
статистическа система 
за рибарския сектор

34. ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ЕДИНЕН  
КОНТРОЛЕН ОРГАН 
ПО КАЧЕСТВО И 
БЕЗОПАСНОСТ НА 
ХРАНИТЕ ПО 
ЦЯЛАТА 
ХРАНИТЕЛНА 
ВЕРИГА

Осъществяване 
на ефективен 
ветеринарен и 
фитосанитарен 
контрол за 
безопасност и 
качество на 
храните по 
цялата 
хранителна 
верига 

Регламент (ЕО) 
178/2002

Разработване на 
стратегии, програми и 
проекти на нормативни 
актове в областта на 
безопасността на 
храните от животински 
произход и фуражи

м. декември 
2009 г.

Създаване на условия за 
подобряване качеството 
на живота на хората чрез 
осигуряване на безопасни 
земедел
ски суровини и храни

Брой проекти на
нормативни документи, 
програми, стратегии, 
относно качеството и 
безопасността на храните

Увеличаване броя и 
подобряване на 
качеството, ефективността 
и ефикасността на   
нормативните документи, 
програми, стратегии, 
относно
качеството и 
безопасността на храните

Регламенти на 
ЕО; 
Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г. 

1. Изпълнение на 
държавната 
профилактична 
програма и одобрени от 
ЕК програми за надзор и 
ердикация на някои 
заразни болести по 
животните”

м. декември 
2009 г.

опазване здравето на 
животните 

ежемесечно изпълнение на 
заложените мерки и 
мероприятия в ДПП и 
одобрените от ЕК 
програми за надзор и 
ерадикация на определени 
заболявания по животните

ежемесечно се 
изпълняват заложените 
мерки и мероприятия в 
ДПП и одобрените от ЕК 
програми за надзор и 
ерадикация на 
определени заболявания 
по животните

35. ИЗГРАЖДАНЕ НА 
НАЦИОНАЛНА 
СИСТЕМА ЗА 
ОПАЗВАНЕ НА 
ЗДРАВЕТО НА 
ЖИВОТНИТЕ

33. ИНФОРМИРАНЕ 
НА ПОТЕНЦИАЛ-
НИТЕ БЕНЕФИ-
ЦИЕНТИ ЗА 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
ЗА ПОДКРЕПА

Осъществяване на 
ефективен 
ветеринарен и 
фитосанитарен 
контрол за 
безопасност и 
качество на 
храните по цялата 
хранителна верига 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 2. Осъществяване на 
контрол за спазване на 
изискванията за защита 
и хуманно отношение 
към животните

м. декември 
2009 г.

Предпазване на 
животните от стрес и 
причиняване на болка и 
страдание 

контрол за спазване на 
изискванията за защита и 
хуманно отношение към 
животните по време на 
отглеждане, 
транспортиране и опитни 
животни

ежемесечен контрол за 
спазване на изискванията 
за защита и хуманно 
отношение към животните 
по време на отглеждане, 
транспортиране и опитни 
животни

3.  Осъществяване на 
контрол върху 
идентификацията на 
животните;

м. декември 
2009 г.

Маркиране на едри 
преживни, дребни 
преживни и свине с цел 
проследяване на 
движението 

извършване на контрол на 
всяко тримесечие на 
дейността на 
регистрираните 
ветеринарни лекари, по 
отношение на 
изпълнението на ДПП и на 
програмите за надзор и 
ерадикация на болестите 
по животните

извършване на 
предвидените от 
законодателството на ЕС 
проверки

4. Осъществяване на 
контрол върху 
ветеринарномедицинска
та дейност;

м. декември 
2009 г.

Гарантиране 
изпълнението на 
държавната политика във 
ветеринарномедицинската 
област, координиране 
дейността на 
специализираните 
структури на НВМС, 
контрол на дейността на 
териториалните звена на 
НВМС относно спазването 
на нормативната уредба, 
анализ на предложения от 
териториалните звена, 
свързани с 
осъществаване на 
дейността им, оценка 
ефективността на 
дейността на 
териториалните звена на 
НВМС, 

Утвърден е план за 
проверките на НВМС през 
2008 г. и тематични 
проверки 

извършване на контрол на 
всяко тримесечие на 
дейността на 
регистрираните 
ветеринарни лекари, по 
отношение на 
изпълнението на ДПП и на 
програмите за надзор и 
ерадикация на болестите 
по животните

хранителна верига 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
извършване на проверки 
по сигнали, молби и жалби 
срещу незаконни или 
неправилни действия или 
бездействия на 
служителите от 
териториалните звена на 
НВМС

5. Подобрение на 
диагностичната схема за 
контрол на 
здравословното 
състояние на животните

м. декември 
2009 г.

Утвърждаване на 
държавна профилактична 
програма (ДПП) и 
мониторингови програми 
за контрол и надзор на 
определени заболявания 
по животните

включване на 
лабораториите в 
международни ринг 
тестове изпълнение на 
заложените мероприятия в 
ДПП и мониторинговите 
програми

включване на 
лабораториите в 
международни ринг 
тестове

6. Реализиране на 
национална програма за 
борба с ехинококозата, 
съвместно с 
Министерство на 
здравеопазването;

м. декември 
2009 г.

Ограничаване 
разпространението на 
ехинококозата

Броя на изследванияте 
животни е 532.

изпълнение на заложените 
мероприятия в 
одобрената от МС 
Национална програма за 
борба с ехинококозата
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
7.  Изпълнение на 
програма за 
обезвреждане на 
странични животински 
продукти. 

м. декември 
2009 г.

Национални мерки за 
изпълнение на 
изискванията при 
събиране, 
идентифициране, 
съхранение и предаване 
за обезвреждане или 
използване на СЖП:
1.Инструкция относно 
прилагането на 
многогодишния 
национален план за 
контрол на суровини и 
храни от животински 
произход изменена и 
допълнена със Заповед 
№РД 11- 307/ 23. 04. 2008 
г.;
2.Инструкция относно 
прилагането на 
многогодишния 
национален план за 
контрол на страничните 
животински продукти, 
утвърдена със Заповед № 
РД 11- 260/ 08. 04. 2008 г.; 

Извършване на планирани 
периодични проверки в 
обектите за добив, 
преработка, съхранение и 
реализация на хранетелни 
продукти от животински 
произход за спазване от 
НВМС изискванията на 
Регламент(ЕО)1774/2002 и 
в предприятията за СЖП

осъществяване на 
ежедневен контрол върху 
събирането, 
преработването и 
унищожаването  на 
специфично и високо 
рисковите материали за 
ТСЕ. Контрол върху 
използването на рибно 
брашно във фуражите и 
контрол за влагане на 
месокостно брашно във 
фуражите.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
3.Инструкция за 
предпазване и борба 
срещу ТСЕ по животните, 
утвърдена със Заповед 
№1074/ 14. 12. 2007 г.;
4.Инструкция за добив на 
месо от глави при едри 
преживни животни и 
отделяне на гръбначен 
мозък при ЕПЖ и ДПЖ, 
утвърдена със Заповед 
№РД 11-178/ 07. 03. 2008 
г.; 
5.Примерен въпросник за 
оценка на предприятия за 
събиране, съхранение,  
обработка, преработка и 
употреба или 
обезвреждане на 
странични животински 
продукти за съответствие 
с нормативните 
ветеринарно-санитарни 
изисквания, съгласуван с 
Писмо № ДВСК- 102/ 02. 
04. 2008 г.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

36. ЕФЕКТИВЕН 
КОНТРОЛ И 
ПРЕСТРУКТУРИ-
РАНЕ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯТА 
ЗА ДОБИВ, 
ПРЕРАБОТКА И 
СЪХРАНЕНИЕ НА 
СУРОВИНИ И 
ХРАНИ ОТ 
ЖИВОТИНСКИ 
ПРОИЗХОД 

Осъществяване 
на ефективен 
ветеринарен и 
фитосанитарен 
контрол за 
безопасност и 
качество на 
храните по 
цялата 
хранителна 
верига 

Регламенти на 
ЕО; 
Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Прилагане на 
процедура за въвеждане 
на преходен период, до 
края на 2009 г., за 
предприятия, които няма 
да могат да постигнат 
съответствие със 
структурните изисквания 
на европейското 
законодателство до края 
на 2007 г., но имат 
капацитет да постигнат 
съответствие в рамките 
на преходния период;

м. декември 
2009 г.

През 2008 г. бе 
акцентуирано върху 
одобряване на 
предприятията за търговия 
със страните-членки; 
съответствие на структура 
и оборудване на 
изискванията на 
Регламенти - 852/2004/ЕС, 
853/2004/ЕС;

извършване на проверки 
на предприятията за 
съответствие със 
структурните изисквания 
на законодателството, 
след изтичане на крайните 
срокове в разработените 
планове на предприятията

2. Разработване на 
стратегии, програми и 
проекти за повишаване 
на ефективността на 
контрола, извършван от 
компетентните органи по 
безопасността на 
храните от животински 
произход;

м. декември 
2009 г.

Ефикасен и ефективен 
контрол за
създаване на условия за 
подобряване качеството 
на живота на хората чрез 
осигурява
не  на безопасни земедел
ски суровини и храни

Брой проверки – одити от 
втора страна върху 
дейността на 
компетентните органи за 
контрол

Брой проверки на база 
оценка на риска

3.  Извършване на одит 
на система HACCP;

м. декември 
2009 г.

През 2008г. бе одобрен и 
започна изпълнението на 
тригодишия Единен 
многогодишен национален 
контролен план. Въз 
основа на оценката на 
риска се определя 
честотата на одитите на 
системата НАССР в 
обектите за добив, 
преработка, съхранение и 
търговия на едро на 
суровини и храни от 
животински произход.

Брой извършени одити на 
въведената система 
НАССР или ако това е 
неприложимо процедури 
основани на приципите на 
НАССР
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
4. Използване на 
системата за бързо 
съобщаване за храни и 
фуражи (Система 
RASFF)

м. декември 
2009 г.

Недопускане 
предлагането на пазара на
Некачествени храни

Брой проверки и
Брой взети проби от 
готовия продукт за 
лабораторен анализ

Брой одити на Системата
RASFF

5. Използване, 
поддържане и 
актуализиране на 
система за 
проследяване на 
търговията с животни, 
суровини, продукти и 
храни от животински 
произход (Система 
TRACES);

м. декември 
2009 г.

Осъществяване на 
контрол и пълна 
проследяемост при 
търговията с животни и 
продукти от животински 
произход

Системата TRACES е 
използвана от НВМС за 
проследяване на пратки

системата TRACES се 
използва само в случаите, 
при които 
законодателството 
изисква храни от 
животински произход да 
бъдат придружени от 
сертификат при 
търговията в ЕС

6. Осъществяване на 
контрол в обектите за 
добив, производство, 
преработка, съхранение, 
пакетиране и 
препакетиране и 
търговия на суровини и 
храни от животински 
произход;

м. декември 
2009 г.

Осъществяване на 
ефективен постоянен или 
периодичен контрол в 
обектите за добив, 
производство, преработка, 
съхранение, пакетиране и 
препакетиране и търговия 
на суровини и храни от 
животински произход;

Брой извършени инспекции 
– 127 228 бр

брой извършени проверки 
от ДВСК за изпълнение на 
ветеринарно-санитарните 
изисквания и осигуряване 
на безопасността на 
храните от  животински 
произход

7. Осъществяване на 
граничен ветеринарен 
контрол;

м. декември 
2009 г.

Ефективен граничен 
контрол 

Извършени са проверки на 
пратки на ГИВП

извършване на постоянен 
граничен контрол на 
одобрените от ЕК 
гранични пунктове ог 
граничните ветеринарни 
инспектори

8. Осъществяване на 
ветеринарномедицински 
контрол върху фуражи, 
фуражни добавки и 
адитиви, по отношение 
на тяхната безопасност;

м. декември 
2009 г.

Гарантиране 
безопасността на 
фуражите по отношение 
преработени животински 
протеини и употреба на 
медикаментозни фуражи.
 Контрол при внасяне на 
пратки с фуражи.

Извършени са проверки 
съгласно годишния 
инспекционен план
Граничен контрол на 168 
броя пратки и взимани са 
проби и изследвани 
съгласно плана за 
взаимодействие с НСЗФ 

изпълнение на годишен 
план за контрол по 
безопасността на 
фуражите, в който са 
предвидени конкретен 
брой проверки и вземане 
на проби от фуражи.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
9. Осъществяване на 
контрол върху 
ветеринарномедицински
те продукти;

м. декември 
2009 г.

Недопускане употреба на 
неразрешени и забранени 
ВМП. Гарантиране 
производството на 
качествени имунологични 
и лекарствени ВМП.

Осъществен е контрол 
съгласно годишния 
инспекционен план в 
обекти за производство, 
търговия на едро и дребно 
с ВМП, животновъдни 
ферми и амбулатории 

Разработени и приети 
нормативни документи, 
свързани с контрола на 
ВМП. Брой извършени 
инспекции на 
производители и търговци 
на ВМП. Създадени и 
поддържани публични 
регистри на 
производители и търговци 
на едро и дребно с ВМП. 

10. Осъществяване на 
контрол за наличие на 
остатъци от 
ветеринарномедицински 
препарати и 
замърсители на 
околната среда в 
животни и хранителни 
продукти от животински 
произход;

м. декември 
2009 г.

Гарантиране безопасноста 
на суровини, храни и живи 
животни  по отношение 
недопускане на остатъци 
от ВМП и замърсители от 
околната среда

Извършени планови 
изследвания за остатъци 
от ВМП и замърсители от 
околната среда на проби 
от живи животни и 
преработващи 
предприятия- 2278бр.

изпълнение на НМПКО - 
национална 
мониторингова програма 
за контрол на остатъци от 
ВМП в живи животни и 
продукти от животински 
произход, предназначени 
за консумация от хора

11. Осъществяване на 
карантина при внасяне 
на животни.

м. декември 
2009 г.

Недопускане внасяне на 
заразни заболявания на 
територията на страната

Извършени проверки на 
здравния статус на 
внесени животни

извършва се при 
необходимост от внос на 
животни от трети страни

37. ЕФЕКТИВНО 
ФУНКЦИОНИРАНЕ 
НА  СИСТЕМАТА ЗА 
КОНТРОЛ ВЪРХУ 
ФУРАЖИТЕ

Осъществяване 
на ефективен 
ветеринарен и 
фитосанитарен 
контрол за 
безопасност и 
качество на 
храните по 
цялата 
хранителна 
верига 

Единен 
многогодишен 
Национален 
контролен план 
на Република 
България за 
храни, фуражи, 
здравеопазване 
на животните, 
хуманно 
отношение към 
тях и защита на 
растенията

1. Контрол за 
изпълнение на 
изискванията за хигиена 
и проследяемост на 
фуражите на всички 
етапи по веригата: 
производство, 
преработка, 
разпространение, 
транспорт, включително 
първично производство 
и изхранване на фуражи

м. декември 
2009 г.

Гарантиране на безопасни 
и качествени фуражи

Извършени инспекции на 
обекти от фуражния сектор 
за изпълнение на 
хигиенните изисквания и 
процедурите, основани на 
НАССР системата -  1020 
бр. 

Планирани проверки на 
обекти от фуражния 
сектор за изпълнение на 
хигиенните изисквания и 
процедурите, основани на 
НАССР системата, 
съгласно Рамков план за 
контрол на фуражите 2008 
г. - 880 бр. 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
2. Контрол за 
изпълнение на 
изискванията за 
регистрация и 
одобрение на 
предприятията от 
фуражния сектор

м. декември 
2009 г.

Осигуряване на система 
за проследяване от 
производителя до крайния 
продукт и гарантиране 
производството на 
безопасни фуражи

Извършени инспекции на 
обекти от фуражния сектор 
за изпълнение на 
изискванията за 
регистрация и одобрение – 
571 бр. 

Планирани проверки за 
изпълнение на 
изискванията за 
регистрация и одобрение 
на обекти от фуражния 
сектор,  съгласно Рамков 
план за контрол на 
фуражите 2008 г. -  440 бр.

3.  Поддържане на 
публични регистри на 
одобрени и 
регистрирани 
предприятия от 
фуражния сектор;

м. декември 
2009 г.

Гарантиране на 
проследяемост по 
хранителната верига

1. Одобрени обекти, 
вписани  в Регистъра в 
съответствие с чл. 10 на 
Регламент (ЕО) 183/2005 
относно определяне 
изискванията за хигиена на 
фуражите – 148 
2. Регистрирани обекти, 
вписани в Списъци , в 
съответствие с член 9 на 
Регламент (ЕО) 183/2005  - 
8 811 бр.

1. Одобрени обекти, 
вписани  в Регистъра в 
съответствие с чл. 10 на 
Регламент (ЕО) 183/2005 
относно определяне 
изискванията за хигиена 
на фуражите – не се 
планира.;
2. Регистрирани обекти, 
вписани в Списъци, в 
съответствие с член 9 на 
Регламент (ЕО) 183/2005  
– не се планира.;. 

4. Осъществяване на 
контрол за наличие на 
забранени за влагане 
фуражни добавки и 
нежелани вещества при 
производство и търговия 
с фуражи;

м. декември 
2009 г.

Предотвратяване на 
потенциални опасности за 
здравето на хората и 
животните и опазване на 
околната среда

Извършени анализи на 
проби от фуражи за 
наличие на забранени за 
влагане лекарствени 
субстанции като фуражни 
добавки и нежелани 
вещества при 
производство и търговия с 
фуражи в Рамков план за 
контрол на фуражите 2008 
г. и Препоръки на ЕК   - 
2747 бр. 

Планирани анализи на 
проби от фуражи за 
наличие на забранени за 
влагане лекарствени 
субстанции като фуражни 
добавки и нежелани 
вещества при 
производство и търговия с 
фуражи в Рамков план за 
контрол на фуражите 2008 
г. и Препоръки на ЕК  -  
1900 бр.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
5. Осъществяване на 
контрол за спазване 
условията за употреба 
на фуражните добавки и 
за съответствие на 
декларираните данни 
при разпространението 
на фуражи. 

м. декември 
2009 г.

Предоставяне на 
обществото право на 
информиран избор по 
отношение на фуражите, 
които се предлагат на 
пазара и предотвратяване 
на измамни и 
заблуждаващи практики  в 
сектора Фуражи 

Извършени анализи на 
проби от фуражи за 
спазване условията на 
употреба на фуражните 
добавки, съгласно 
Регистъра на ЕО към 
Регламент (ЕО) 1831/2003 
относно добавки за 
използване в храненето на 
животните и за 
съответствие на 
декларираните данни – 879 
бр.

Планирани анализи на 
проби от фуражи за 
спазване условията на 
употреба на фуражните 
добавки, съгласно 
Регистъра на ЕО към 
Регламент (ЕО) 1831/2003 
относно добавки за 
използване в храненето на 
животните и за 
съответствие на 
декларираните данни – 
610 бр. 

1. Поддържане на 
лозарския регистър в 
актуално състояние и 
изготвяне на инвентар 
на производствения 
потенциал чрез:
 - поддържане 
актуалността и 
интегритета на 
информационната 
система за контрол в 
лозаро-винарския 
сектор; 

м. декември 
2009 г.

0 90 000 ха

 - въвеждане в 
Информационната 
система за контрол в 
лозаро-винарския сектор 
на декларации за 
изкореняване, за 
презасаждане, за 
промяна в структурата 
на лозарски стопанства;

м. декември 
2009 г.

1691 бр. въведени 
декларации

1500 бр.

38. ЕФЕКТИВЕН 
КОНТРОЛ ВЪРХУ 
КАЧЕСТВОТО НА 
ВИНАТА И 
ПРОДУКТИТЕ ОТ 
ГРОЗДЕ И ВИНО

С поддържането на 
лозарския регистър се 
създава възможност за 
упражняване на 
ефективен контрол на 
лозарския потенциал, с 
цел прилагане на мерките 
залегнали в европейското 
законодателство

Стратегически 
план за 
дейността на 
ИАЛВ

Национална 
програма за 
подпомагане на 
лозаро-
винарския сектор 
2008/2009-
2013/2014 г.

Осъществяване 
на ефективен 
ветеринарен и 
фитосанитарен 
контрол за 
безопасност и 
качество на 
храните по 
цялата 
хранителна 
верига 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
 - въвеждане в 
Информационната 
система за контрол в 
лозаро-винарския сектор 
на заявления за 
придобиване права на 
засаждане от 
Националния резерв и 
засаждане на нови лозя;

м. декември 
2009 г.

80 бр. 80 бр.

 - въвеждане в 
Информационната 
система за контрол в 
лозаро-винарския сектор 
на декларации за 
реколта от грозде ;

м. декември 
2009 г.

5862 бр. 5000 бр.

2. Контрол на 
агротехническите 
мероприятия и 
фенологични 
наблюдения на винените 
лозя по сортове 

м. декември 
2009 г.

763 бр. проверки 500 бр

3. Проверки на лозарски 
имоти с GPS, в случаите 
на засаждане на нови 
лозя, изкореняване, 
презасаждане и 
засаждане с права от 
Националния резерв от 
права, след реално 
засаждане/презасаждан
е, при идентификация на 
лозови масиви, за 
производство на грозде 
за качествени вина по 
сортове

м. декември 
2009 г.

709 бр. 500 бр.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
4. Обработка на 
предварителни и 
индивидуални планове 
по мярката на ЕС за 
“Преструктуриране и 
конверсия на лозя“

м. декември 
2009 г.

Гарантиране на достъпа 
на производителите в 
лозаро-винарския сектор 
до европейските фондове 
за подпомагане, с цел 
постигане на 
повишаването стандарта и 
благосъстоянието на 
живот. 

242 бр. Обработени 
планове и заявки

200 бр. Издадени актове

5. Обработка на 
документи за 
предоставяне права на 
засаждане на нови лозя, 
права на презасаждане 
на лозя и права на 
засаждане от 
Националния резерв

м. декември 
2009 г.

260 издадени акта 200 бр.

6. Актуализиране на 
информацията за 
правния статут, 
регистрацията и данните 
от декларациите на 
производителите

м. декември 
2009 г.

Контрол за стриктното 
спазване на правилата за 
производство в лозаро-
винарския сектор, с което 
ще гарантира на 
обществото 
автентичността, произхода 
и качеството на крайния 
продукт – виното.

Актуален регистър Актуален регистър

7. Планови проверки, по 
отношение 
съответствието на 
данните в декларациите, 
борбата с 
неразрешените 
енологични практики при 
означаването и 
търговското представяне 
на вината и продуктите 
от грозде и вино, 
движението на вината и 
продуктите от грозде и 
вино.

м. декември 
2009 г.

Защита и максимална 
информираност на 
потребителите в 
България, в Европейската 
общност и на световния 
пазар, относно качеството 
на крайния продукт – 
виното.

857 бр. 174 бр. Проверк
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
8. Контрол и 
координация на 
контрола с други 
контролни органи при 
борба с неразрешените 
енологични практики.

м. декември 
2009 г.

Гарантиране на достъпа 
на производителите в 
лозаро-винарския сектор 
до европейските 
фондовете за 
подпомагане, с цел 
постигане повишаването 
стандарта на живот и 
благосъстоянието на 
производителите в лозаро-
винарския сектор.

6 бр. проверки 10 бр. проверки

9. Издадени контролен 
номер при 
производството на 
качествени вина.

м. декември 
2009 г.

79 бр. Издадени 
контролни номера

80 бр. Изданени 
контролни номера

10. Извършване на 
физикохимичен и 
микробиологичен анализ 
на вина и продукти от 
грозде и вино.

м. декември 
2009 г.

1609 бр. Извършени 
анализи

1000 бр. Извършени 
анализа

11. Контрол на място по 
предаване на 
вторичните продукти от 
винопроизводството за 
дестилация.

м. декември 
2009 г.

440 бр. проверки 192 бр. проверки

Маркетингови 
стандарти за 
контрол на 
качеството на 
пресни плодове и 
зеленчуци

1. Прилагане на 
достиженията на 
правото на ЕС в 
областта на 
маркетинговите 
стандарти и контрола на 
качеството на пресни 
плодове и зеленчуци.

м. септември 
2009 г.

Подобряване на 
качеството на 
предлаганите пресни 
плодове и зеленчуци

 - Брой разработени 
нормативни документи
- брой инспекции
- национален регистър

Брой контролни проверки

Гарантиране 
конкурентоспособността 
на българските вина на 
европейския и световен 
пазар, с което ще се 
създадат повече 
възможности за 
промотиране на 
българските вина като 
визитна картичка на 
България, както и 
създаване на 
предпоставки за развитие 
на винен туризъм, а от там 
цялостно популяризиране 
на страната ни.

39. ЕФЕКТИВНО 
ФУНКЦИОНИРАНЕ 
НА СИСТЕМАТА ЗА 
КОНТРОЛ НА 
КАЧЕСТВОТО НА 
ПРЕСНИТЕ 
ПЛОДОВЕ И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ

Осъществяване 
на ефективен 
ветеринарен и 
фитосанитарен 
контрол за 
безопасност и 
качество на 
храните по 
цялата 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
2.  Извършване на 
ефективен контрол за 
съответствие с 
изискванията за 
качество на пресни 
плодове и зеленчуци при 
износ, от внос и на 
вътрешен пазар.

м. септември 
2009 г.

3. Актуализиране и 
поддържане на базата 
данни за търговците на 
пресни плодове и 
зеленчуци.

м. септември 
2009 г.

4. Извършване на 
контрол за съответствие 
с минималните 
изисквания за качество 
на пресни плодове и 
зеленчуци, 
предназначени за 
преработка.

м. септември 
2009 г.

хранителна 
верига 
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./

40. ОПАЗВАНЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА 
СТРАНАТА ОТ 
ТРАНСГРАНИЧНО 
ПРЕНАСЯНЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА КАРАНТИННИТЕ 
ВРЕДИТЕЛИ ПО 
РАСТЕНИЯТА И 
РАСТИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ

Осъществяване 
на ефективен 
ветеринарен и 
фитосанитарен 
контрол за 
безопасност и 
качество на 
храните по 
цялата 
хранителна 
верига 

Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Фитосанитарен 
/карантинен/ контрол при 
внос на растения и 
растителни продукти 
като външна граница на 
ЕС, в съответствие с 
европейските стандарти 
и Директиви 2000/29, 
98/22 и др.

м. декември 
2009 г.

1. Предпазване на 
селскостопанските 
производители от 
увеличаване 
себестойността на 
произвежданата от тях 
продукция вследствие от 
увеличени разходи за 
борба с карантинните 
вредители.
2. Своевременното 
установяване на 
проникнали на 
територията на страната 
карантинни вредители и 
предприемането на мерки 
за локализиране и 
ликвидиране огнища, 
предотвратяване риска от 
разпространението им на 
по-големи площи и 
бъдещи значителни 
икономически щети.
3. Картотекиране на 
площите, заразените с 
карантинни вредители.

1. Спазване изискванията 
на МКРЗ и участие при 
разработването на нови 
стандарти и промени в 
нормативната уредба.
2. Брой извършени 
фитосанитарни проверки в 
ГИФП на ГКПП при внос от 
трети страни при 
спазването на 
изискванията на Директива 
2000/29.- 21182 бр.
3. Брой регистрирани в 
официалния регистър 
вносители.- 329 бр.

При фитосанитарният 
контрол, колкото по-малко 
са установените огнища и 
карантитинни вредители, 
толкова по-добре е за 
икономиката на страната и 
съответно на 
производителите. 
Загубите са огромни. 
Целта е да не се допусне 
карантитинен вредител на 
територията на страната, 
а вслучаите когато се 
установи, веднага да се 
ликвидира. Този процес не 
подлежи на планиране.
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Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние

Цели за 2009 г. ДейностиСтратегически 
документ

Стратегически 
цели

Индикатор за изпълнение 
Очакван резултат

Срок
/месец през 

2009 г./
2.  Фитосанитарен 
контрол при 
производството на 
растения и растителни 
продукти и ефективни 
наблюдения на 
територията на страната 
по отношение на 
карантинни вредители 
по растенията и 
растителните продукти 
съгласно изизскванията 
на Директива 2000/29 
ЕС, Наредба №1 за ФСК 
и ЗЗР.

м. декември 
2009 г.

4. Недопускане 
причиняването на големи 
загуби на селскостопанска 
продукция, причинени 
директно от вредителите 
или от ограничения при 
износа на растителна 
продукция.
5. Предлагане на пазара 
сертифициран, свободен 
от вредители посевен и 
посадъчен материал.
6. Производство на повече 
и по-качествена 
растителна продукция и 
възможност за 
осъществяването на износ 
.

4. Брой фитосанитарни 
проверки при внос 
извършени в места 
регистрирани по Наредба 
№ 68 различни от ГКПП.- 
918 бр.
5. Брой издадени 
фитосанитарни растителни 
паспорти на стоки от внос 
за свободно движение на 
територията на ЕС. – 460 
бр.
6. Брой задържани, 
върнати или унищожени 
пратки от внос, поради 
нарушения на 
фитосанитарното 
законодателство на ЕС.- 
248 бр.  

Необходими са планирани 
средства, които във всеки 
един момент, при 
възникване на ситуация да 
могат да бъдат 
използвани за 
ликвидиране на появили 
се огнища.

3. Осигуряване износ на 
растения и растителни 
продукти, съгласно 
фитосанитарните 
изисквания на страните 
вносители.

м. декември 
2009 г.

7. Своевременното 
установяване на 
проникнали на 
територията на страната 
карантинни вредители и 
предприемането на мерки 
за локализиране и 
ликвидиране огнища, 
предотвратяване риска от 
разпространението им на 
по-големи площи и 
бъдещи значителни 
икономически щети.
8. Откриване на  
карантинни вредители и 
определяне на заразените 
площи.
9. Своевременно 
унищожаване на огнищата 
с установени карантинни 
вредители.

7. Брой регистрирани 
производители и брой 
извършени проверки, брой 
взети проби и брой 
издадени растителни 
паспорти. - 
8. Установени нови огнища 
от карантинни вредители, 
картотекиране на площите, 
предприети 
фитосанитарни мерки за 
ликвидиране на заразата.
9. Контрол върху вече 
картотекирани площи и 
контрол върху 
изпълнението на 
карантинните мерки върху 
тях.
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4. Разработване и 
провеждане на 
фитосанитарни 
мониторингови програми 
при различни 
растителни видове за за 
своевременно 
установяване и 
предотвратяване 
разпространението на 
карантинни вредители 
на територията на 
страната и ЕС, изцяло 
съобразени с 
Директивите на ЕС.

м. декември 
2009 г.

10. Ограничаване до 
минимум ареала на 
тяхното разпространение.
11. Недопускане 
причиняването на големи 
загуби на селскостопанска 
продукция причинени 
директно от вредителите 
или от ограничения при 
износа на растителна 
продукция.
12. Предлагане на пазара 
сертифициран, свободен 
от вредители посевен и 
посадъчен материал.
13. Производство на 
повече и по-качествена 
растителна продукция и 
възможност за 
осъществяването на износ 
.

10. Провеждане на 
мероприятия за 
ликвидиране на огнища с 
установена зараза от 
карантинни вредители. 
11. Брой извършени 
проверки на стоки за износ 
и брой издадени 
фитосанитарни 
сертификати при износ за 
трети страни. – 22973 бр.
12. Брой разработени 
фитосанитарни 
мониторингови програми, 
брой взети проби; 
установяване на зараза от 
карантинни вредители, 
предприети мерки и 
изготвяне на доклади до 
Европейската Комисия – 9 
бр.

5. Изграждане и 
укрепване на 
лабораторно-
диагностична мрежа за 
диагностика и 
идентификация на 
карантинни вредители и 
здравно окачествяване 
на посевния и 
посадъчния материал, 
произвеждан в страната.

м. декември 
2009 г.

14. Опазване на 
територията на страната и 
ЕС от трансгранично 
пренасяне и 
разпространение на 
карантинни вредители с 
растения и растителни 
продукти.
15. Спестяване на 
средства за разработване 
на нови ефективни методи 
за борба с карантинните 
вредители.

13. Брой на извършените 
лабораторни анализи, за 
диагностика и 
идентификации на проби 
от внос. – 14 863 бр.
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6.  Обмен на 
информация и данни 
чрез системата 
„EUROFIT” за бърз 
обмен на информация 
за установени огнища от 
карантинни вредители 
или заловени такива на 
външни граници на ЕС.

м. декември 
2009 г.

16. Предпазване на 
селскостопанските 
производители от 
увеличаване 
себестойността на 
произвежданата от тях 
продукция вследствие от 
увеличени разходи за 
борба с карантинните 
вредители.
17. Своевременното 
установяване на 
проникнали на 
територията на страната 
карантинни вредители и 
предприемането на мерки 
за локализиране и 
ликвидиране огнища, 
предотвратява риска от 
разпространението им на 
по-големи площи и 
бъдещи значителни 
икономически щети.

14. Брой на извършените 
лабораторни анализи, за 
диагностика и 
идентификации на проби 
от контрол на 
производството, 
мониторингови програми, 
арбитражни проби. – 19530 
бр.
Ежедневен обмен на 
информация и брой 
получени и  изпратени 
нотификации /информация 
за заловени вредители и 
нарушения на 
фитосанитарното 
законодателство при внос 
в ЕС/ 9 – 187 бр изпратени.

18. Недопускане 
причиняването на големи 
загуби на селскостопанска 
продукция причинени 
директно от вредителите 
или от ограничения при 
износа на растителна 
продукция.
19. Предлагане на пазара 
сертифициран, свободен 
от вредители посевен и 
посадъчен материал.
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Програма на 
Министерството 
на земеделието 
и храните за 
периода 
2008-2009 г.

1. Издаване на Бюлетин 
за поява, 
разпространение, 
плътност, степен на 
нападение, начини и 
средства за борба с 
вредителите по 
земеделските култури. 
Информиране на 
земеделските 
производители.

м. декември 
2009 г.

Ефикасно извеждане на 
борбата срещу 
вредителите по 
земеделските култури, 
производство на повече и 
по-качествена продукция.

375 броя 400 броя

2. Прилагане 
принципите на Добрата 
растителнозащитна 
практика по култури. 
Обучение на 
земеделските 
производители.

м. декември 
2009 г.

Правилно приложение на 
ПРЗ, съхраняване на 
биоразнообразието в 
агроценозите и опазване 
на околната среда от 
замърсявания с 
пестициди.

1698 ЗП 3200 ЗП

3. Внедряване на 
принципите за 
интегрирано 
производство на 
растения и растителни 
продукти.

м. декември 
2009 г.

Намаляване употребата 
на пестициди, 
производство на 
безопасна растителна 
продукция.

Разработени - 7 бр.
Издадени - 5 броя 

Издаване на общо 7 броя 
ръководства

4. Издаване на 
разрешения за търговия 
с продукти за 
растителна защита, 
преопаковане и 
фумигация.

м. декември 
2009 г.

Спазване на 
законоустановените 
изисквания при търговия с 
продукти за растителна 
защита и предоставяне на 
растителнозащитни 
услуги.

368 бр. разрешения 200 бр. разрешения

5. Инспекции на 
търговски обекти и 
земеделски 
производители.
Вземане и анализиране 
на проби от ПРЗ и 
торове.

м. декември 
2009 г.

Ефективен контрол върху 
предлагането на пазара и 
употребата на продукти за 
растителна защита и 
торове.

Брой инспекции - 3270
Брой проби - 340

Брой инспекции - 4000
Брой проби - 400

6. Мониторинг на 
остатъци от пестициди и 
микотоксини в растения 
и суровини от 
растителен произход

м. декември 
2009 г.

Производство на 
качествена, чиста от 
замърсявания и безопасна 
за консуматора 
растителна продукция.

250 бр. проби 244 бр. проби

41. ОПАЗВАНЕ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
КУЛТУРИ ОТ 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
ВАЖНИТЕ 
ВРЕДИТЕЛИ, 
СЪХРАНЯВАНЕ НА 
БИОРАЗНООБРА-
ЗИЕТО, 
ПРОИЗВОДСТВО НА 
БЕЗОПАСНА 
РАСТИТЕЛНА 
ПРОДУКЦИЯ, 
ЗАЩИТА ЖИВОТА И 
ЗДРАВЕТО НА 
ХОРАТА И 
ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ 
С ПЕСТИЦИДИ

Осъществяване 
на ефективен 
ветеринарен и 
фитосанитарен 
контрол за 
безопасност и 
качество на 
храните по 
цялата 
хранителна 
верига 
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2009 г./
7. Биологично изпитване 
на продукти за 
растителна защита

м. декември 
2009 г.

Одобряване на бази на 
физически и юридически 
лица за извършване на 
биологично изпитване за 
ефикасност на продукти за 
растителна защита /ПРЗ

Одобряване на бази на 
физически и юридически 
лица за извършване на 
биологично изпитване за 
ефикасност на продукти за 
растителна защита /ПРЗ/- 
0

При биологично изпитване 
на продукти за растителна 
защита е необходимо 
базите за изпитване на да 
сертифицирани по добрата 
експериментална практика 
Стандарт на Европейската и 
средизимноморска 
аргонизация за растителна 
защита - № 181 и № 152. 
Одабряването на бази не е 
планиран процес защото 
той зависи от желанието на 
заявителите. Целта на 
одобряванено на бази на 
физически и юридически 
лица за извършване на 
биологично изпитване за 
ефикасност на продукти за 
растителна защита е да се 
даде възможност на 
заявители да извършват 
биологично изпитване за 
ефиктасност на продукти за 
растителна защита.

8. Биологично изпитване 
на продукти за 
растителна защита

м. декември 
2009 г.

Изпитани са за биологична 
ефикасност 130 продукта 
за растителна защита, и 
на фирмите заявителки са 
предоставени докладите 
от серия опити, които 
служат за изготвяне на 
биологично досие, което 
се представя при 
заявление за разрешаване 
на продуктите за 
растителна защита

Изпитани са за биологична 
ефикасност 148 продукта 
за растителна защита, и на 
фирмите заявителки са 
предоставени докладите 
от серия опити, които 
служат за изготвяне на 
биологично досие, което се 
представя при заявление 
за разрешаване на 
продуктите за растителна 
защита

След приключване на 
биологично изпитване за 
ефикасност на заявителя 
се предоставят доклади с 
резултатите от опитите, 
които служат за изготвяне 
на биологично досие на 
продукта.
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9. Издаване на 
удостоверение за 
разрешаване на 
продукти за растителна 
защита /ПРЗ/

м. декември 
2009 г.

Издаване на удостоверение 
за разрешаване, 
предлагането на пазара и 
употреба на продукти за 
растителна защита /ПРЗ/.
Издадени са 33 
удостоверения за 
разрешаване на продукти за 
растителна защита; 
Издадени са 27 
удостоверения за промяна на 
разрешенията на 
разрешението на продукти на 
продукти за растителна 
защита. Издадено е 2 
удостоверение за 
допълнителна употреба 
Издадени са 24 
удостоверения за 
удължаване срокът на  
разрешаване. Ограничава се 
предлагането на пазара и 
употребата на ПРЗ с 
неблагоприятно въздействие 
върху хората и животните.

Притежателят на 
удостоверението за 
разрешаване на ПРЗ има 
право да внася, 
дистрибутира и предлага 
на пазара продукта за 
растителна защита.
Удостоверението  е 
валидно до изтичане на 
срока, определен в 
Заповедта на министъра
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