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ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2010 г. 
 

Цели — 2010 г. Стратегически цели 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 
(месец,  
2010 г.) 

Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

За текущо 
състояние 

За целево 
състояние 

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

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

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

1.  Отразяване  на 
промените  в  ПРСР,  
произтичащи от  
влизането в  сила на  
втората  и  третата 
модификация  на  
Програмата,  чрез 
изменение  и  
допълнение  на 
наредбите  за  
прилагане на 
мерките й   

2010  г .  

Гарантиране  на 
европейско и  
национално 
финансиране за  
селското 
стопанство  

  

Промени в  
Наредбите по 
прилагане на 
ПРСР  



 

 

2.  Оптимизиране  на 
бюджетите по 
мерките,  в  
зависимост от  
усвояването и  
интереса на 
бенефициентите,  в  
т . ч .  разпреде ляне  на 
неизползваните 
средства  за  2009  г .  
от  мярка 611 .  

“Национални 
доплащания  към  
директните 
плащания”  

2010  г .    

Изготвени 
предложения за  
промени  на 
ПРСР  

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

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

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

Ежегодно  
изчисляване на 
размера на  сумата  за  
плащане  на хектар на  
базата на  увеличен ия  
годишен таван  за  
директни плащания  

2010  г .  

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

Предварителни 
данни  относно 
плащането  на 
хектар  по  СЕПП  

Годишен  
финансов таван  
и  плащането на 
хектар  
изчислени  
окончателно 
след  
консултация  с  
ЕК  

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

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

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

План  за  
действие по 
отстраняване 
проблеми в 
ИСАК,  одобрен 

1 .  Провеждане  на 
тръжна  процедура за  
избор  на изпълнител 
за  ново самолетно 
заснемане на 
територията на 
страната  и  изработка  
на нова ЦОФК,  
обновяване на  слой 
“Подходящи за  
подпомагане  площи”  

Април  –  
Ноември  

Избиране  на най -
подходящ 
изпълнител  за  
60 % от нова ЦОФК 
на  цялата страна 
с  пиксел 0 .4  м. ;  

Актуализация на  
цялата  база  данни 
“Физически 
блокове ” на  СИЗП 
и ИСАК  

0% 60 % 



 

 

дейността  им  от ЕК  
2.  Контрол на 
дешифрацията на 
обновената ЦОФК,  
чрез  провеждане на  
теренни  проверки за  
контрол състоянието 
на физически 
блокове –  
земеделски площи  

Януари  –  
Декември  

Актуализация на  
цялата  база  данни 
“Физически 
блокове ” на  СИЗП 
и ИСАК  

80 % 100 % 

3.  Изграждане на 
специализирана база 
данни  на СИЗП,  
осигуряваща 
директен  обмен на  
данни  между МЗХ и 
ДФЗ –  РА за  нуждите  
на ИСАК и отдалечен  
достъп на други 
потребители  

І -ви етап –  
Февруари   
І І  е тап –  

Декември  

Изпълнение на 
задължения на  
МЗХ  по 
директивата на  ЕК 
“ INSPIRE”  

0% 
Интернет 
достъп до 80 %  

4 .  Подкрепа на доходит е на 
заетите  в  земеделието,  
включително и  на  
засегнатите от  политиката 
на ЕС за  преструктуриране 
на сектори като 
тютюнопроизводството ,  
чрез  прилагане  на 
възможностите за  
национални доплащания 
към директните плащания  

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

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

Изготвяне на  
мотивирано искане  
до ЕК за  
разрешава не на 
национални 
доплащания  към  
директните плащания  

Март  

Отпускане  на  
национални 
доплащания  към  
директните 
плащания за  
съответната  
година  

Набавяне  на 
информация за  
средствата  от  
националния  
бюджет  и  
изчисления 
съгласно  
Р73/2009  

Изготвено,  
съгласувано и  
изпратено до  
ЕК искане  за  
национални 
доплащания  за  
2010  г .  



 

 

5.  Подкрепа на 
земеделските 
производители чрез  
използване на механизмите 
на специфично  
подпомагане  на 
селскостопански дейности 
в  определени чувствителни 
сектори,  в  съответствие  с  
европейското 
законодателство и  
конкретните условия на 
страната  (за  преодоляване 
на неблагоприятни 
фактори,  за  икономически 
уязвими или  чувствителни 
от  гледна точка  на  
екологията области и  
селскостопански дейности)  

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

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

1.  Изготвяне на  
анализ на 
възможностите за  
осигуряване  на 
специфично 
подпомагане  на 
определени 
селскостопански 
дейности  

Юни  

Предоставяне 
национални 
доплащания  към  
директните 
плащания за   
2010  г .  

Събиране на 
данни  и  анализ  
на 
възможностите 
за  специфична 
подкрепа  

Изготвено,  
съгласувано и  
изпратено до  
ЕК искане  за  
специфична 
подкрепа  за  
2010  г .  

2.  Изготвяне на  
предложение за  
възможности за   
специфично 
подпомагане  от  ЕС 
на селскостопански  
дейности в  
съответствие с  
европейското 
законодателство  

Август  

Сформирана РГ 
със Заповед  № 
РД 09  –  
60 /02.02.2010  г .  

Обнародване на  
Закона и  
подзаконовите 
нормативни 
актове  в  ДВ  

6.  Изменение на 
действащото 
законодателство в  лозаро -
винарския сектор ,  с  цел 
синхронизирането му  с  
изискванията  на 
европейското право,  
предвид реформата  в  
сектора и  изготвянето на  
прилагащи правила в  
различните сфери  

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

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

1.  Изготвяне проект  
на  Закон  за  
изменение  и  
допълнение  на 
Закона за  виното и  
спиртните напитки  

Юли  
Синхронизиране  
на 
законодателството 
в  сектор  “Вино ”  с  
реформираните 
европейски норми,  
регулиращи 
сектора  

Изготвен  
първоначален 
проект  на  ЗИД 
на ЗВСН  

Изготвен  закон  
за  изменение  и  
допълнение  на 
ЗВСН  

2.  Изготвяне на  
проекти за  изменение 
на подзаконовите 
нормативни актове 
по прилагането на 
Закона за  виното и  
спиртните напитки  

Август    

Брой  изготвени 
подзаконови 
нормативни 
актове  



 

 

7.  Усвояване на средствата 
по Националната  програма 
за  подпомагане на  лозаро -
винарския сектор  в  
България  2008/2009 –  
2013 /2014 г .  и  нейното  
актуализиране  

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

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

1.  Изменение на 
Наредба №1 от  
26.01.2009  г .  за  
условията и  реда  за  
предоставяне  на  
финансова  помощ по 
Национална  
програма за  
подпомагане  на 
лозаро -винарския 
сектор  2008/2009 –  
2013 /2014 г .  

Март  

Опростяване  на  
процедурите  за  
кандидатстване и  
плащане ,  
намаляване на 
сроковете за  
обработка  на  
документите,  
целогодишен  
прием на 
документи  

  
Изменена 
Наредба №1 от  
26.01.2009  г .  

2.  Обработка на  
документите  за  
кандидатстване по 
мярка 
“Преструктуриране и  
конверсия  на винени 
лозя ”  и  мярка  
“Застраховане на 
реколта ”  от ИАЛВ  

2010  

Децентрализация  
на обработката  на 
документите за  
кандидатстване от  
ТЗ на  ИАЛВ с  цел  
опростяване  на 
процедурите  за  
кандидатстване и  
скъсяване на 
сроковете на  
обработка  

  

Изготвени 
документи за  
кандидатстване 
от  ТЗ на ИАЛВ  

3.  Изготвяне на  
Указания  за  участие 
в  схема 
“Изкореняване  на 
винени  лозя ”  

Февруари  

Изготвяне на  
процедури  за  
кандидатстване,  
плащане  и  
мониторинг  

  
Изготвени 
Указания   

8 .  Усъвършенстване  
системата  за  контрол на 
лозарския  потенциал,  
вината и  продуктите от  
грозде и  вино  

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

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

1.  Поддържане  и  
актуализиране на 
лозарския  ре гистър  

Постоянен  

Синхронизиране  
на лозарския  
регистър със  
СИЗП и  ИСАК  

  

Синхронизиран 
лозарски 
регистър със  
СИЗП и  И САК  

2.  Контрол по 
спазване  
изискванията  на 
Закона за  виното и  
спиртните напитки и  
европейското право 
чрез  проверки и  
вземане на  проби  

Постоянен  

Гарантиране  
качеството на 
произвежданите  
вина и  продукти от  
грозде и  вино  

  

Брой  
извършени  
проверки и  
брой взети 
проби  



 

 

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

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

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

Организиране  на 
информационни 
мероприятия –  
дейности по линия на 
комуникационн ия 
план на Програмата 
за  развитие  на 
селските  райони 
(ПРСР )  

2010  г .  

Ефективно  и  
прозрачно 
управление на  
европейски 
фондове  

  

Брой  
организирани  
информационни 
мероприятия  

10.  Недопускане  на 
конфликт  на  интереси при 
отпускане  на финансова 
помощ от  Европейски я 
земеделски фонд за  
развитие на селските  
райони и  прецизиране на  
реда  за  докладване в  
случай на установени 
нередности  и  нарушения  

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

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

1.  Отразяване  на 
изискванията ,  
произтичащи от  
Закона за  
предотвратяване на 
конфликт  на  
интереси  в  
нормативните 
документи за  
прилагане на 
мерките от  ПРСР 
и/или процедурните 
правилници на ДФЗ и  
УО  

Декември  

Ефективно  
управление на  
европейските 
фондове  

  

Извършени  
промени  в  
Наредбите по 
прилагане на 
ПРСР и 
процедурните  
правилници на 
ДФЗ и  УО  

2.  Прецизиране на  
реда  за  докладване в  
случай  на установени 
нередности  и  
нарушения в  
процедурните  
правилници на ДФЗ и  
УО  

Декември    

Извършени  
промени  в  
процедурните  
правилници на 
ДФЗ и  УО  



 

 

11.  Подобряване  на  
системата  за  набиране  на 
данни  по  индикаторите  за  
наблюдение на 
прилагането на  ПРСР  

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

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

Провеждане  на 
тръжна  процедура за  
избор  на изпълнител 
за  из граждане  на 
интерфейс между  
Управляващия  орган  
и  Разплащателната 
агенция  

Декември  

Ефективно  
управление на  
европейските 
фондове  

  

Проведена  
тръжна  
процедура ;  

Избран  
изпълнител  

12.  Усъвършенстване на  
процедурите  за  отпускане 
на помощта по ПРСР,  чрез 
децентрализация на 
обработката  и  
контрактуването на  проекти  
и  оптимизиране на 
прилагането на  
делегираните мерки  от  
Разплащателната  агенция  

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

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

1.  Промени в  
Наредбите по 
прилагане на 
ПРСР,целящи 
намаляване на 
бюрократичните  
процедури  при 
кандидатстване по 
ПРСР  

Декември  

Намаляване на  
броя и  
опростяване  на 
изискуемите 
документи при 
кандидатстване по 
ПРСР  

  

Промени в  
Наредбите по 
прилагане на 
ПРСР  

2.  Децентрализация  
на обработката  и  
контрактуването на  
проекти към 
Областните  дирекции 
на  ДФЗ в  зависимост 
от  типа  мярка и /или 
размера на  проектите  

Декември  

Ефективно  
управление на  
европейски 
фондове  

  

Брой  
обработени и  
контрактувани 
проекти по 
мярка 141 
“Подпомагане 
на 
полупазарните 
стопанства ”  в  
ОД на ДФЗ  

3 .  Обработка на  
заявленията  по  
делегираните на РА 
мерки за  
подпомагане ,  
натрупани  през  
предходни години  

Юни  

Оптимизирано  
прилагане на 
делегираните 
мерки от  
Разплащателната  
агенция  

  

Обработени 
натрупаните 
заявления  за  
подпомагане ,  
натрупани  към 
януари  2010 г .  



 

 

4.  Възобновяване  на 
кандидатстването по 
делегираните мерки  
от  ПРСР и  
обработката  им в 
срока,  указан  в  
наредбите  (до  три 
месеца)  

Декември    

Обработени 
заявления  по  
възобновените 
мерки  

13.  Укрепване на  
системата  за  прилагане и  
контрол на обществените  
поръчки  (ОП ) ,  засилване на 
предварителния  и  
последващия  контрол и  
одита  

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

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

1.Изготвяне  на план  
за  провежданите  ОП  
в МЗХ  

Декември  

Подобряване на 
организацията  на 
дейността  на 
структурните  
звена в  МЗХ,  във 
връзка  с  
определянето на 
потребностите за  
възлагане на ОП  

  

Изготвен  план;  

Брой  проведени 
ОП  

2 .  Своевременно  
провеждане на 
процедурите  за  
включените  в  
инвестиционната 
програма на  МЗХ ОП   

2010  г .  

Ефективно  
разходване и  
контрол на 
средствата ,  
предвидени в  
бюджета на  
министерството  за  
провеждането на 
процедурите  за  
ОП  

  

Брой  планирани  
ОП ;   

Брой  
реализирани  
ОП  в срок  

3 .  Регулярно  
докладване от  
дирекциите –  
заявители  за  
изпълнението на 
договорите  

2010  г .  

Засилване на  
контрола  по  
изпълнението на 
сключените  
договори от  
дирекциите –  
заявители  на ОП  

  

Брой  регулярни  
доклади от  
дирекциите –  
заявители  по  
изпълнението 
на договорите  

4 .  Извършване на  
одити  с  цел  оценка и  
даване на препоръки 
за  подобряване на 
системата  за  
провеждане на ОП  

2010  г .  
Подобряване на 
системата  за  
провеждане на ОП  

  

Брой  дадени  
препоръки;  

Брой  приети  
препоръки  



 

 

14.  Стимулира не на 
инвестиционния процес  в  
земеделието ,  за  
техническа  и  технологична 
модернизация  на  сектора  

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

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

Нотификация  на 
схеми  за  държавни 
помощи за  
инвестиции  

2010  г .  

Подобряване на 
техническата  и  
технологична 
обезпеченост  на 
земеделските 
производители  

0  

Брой  
подпомогнати 
по схемата 
бенефициенти  

15.  Подкрепа на 
земеделските 
производители за  
достигане  на европейските 
хигиенни изисквания за  
суровото мляко  в  рамките 
на одобрения от  ЕК  
преходен  период до 2012  г .  

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

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

Нотификация  на 
схема за  държавни 
помощи за  постигане 
на стандарта за  
качество на суровото 
мляко  

Март  

Увеличаване броя 
на фермите от  І  
група,  
произвеждащи 
мляко ,  отговарящо  
на  хигиенните 
изисквания  за  
качество на 
млякото  

0  

Брой  
подпомогнати 
по схемата 
бенефициенти 
(брой ферми,  
преминали в  І  
група,  в  
резултат на  
получените  
държавни  
помощи)  

16.  Подкрепа на 
земеделските 
производители за  
достигане  на европейските 
изисквания  за  хуманно  
отношение към животните  

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

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

Нотификация  на 
схема за  държавни 
помощи за  постигане 
на изискванията за  
хуманно  отношение  
към кокошките –  
носачки  

Март  

Увеличаване броя 
на фермите,  
отговарящи на 
европейските 
изисквания  за  
хуманно  
отношение към 
животните  

0  

Брой  
подпомогнати 
по схемата 
бенефициенти 
(брой ферми,  
постигнали 
изискванията  
на Наредба  
№25  от  
14.12.2005  г . ,  в  
резултат на  
получените  
държавни 
помощи)  



 

 

17.  Предприеман е на  мерки 
за  управление на риска и  
кризите ,  насочени към 
противодействие и  
компенсиране на щети при 
природни бедствия или  
неблагоприятни 
метеорологични условия,  
както  и  болести по 
животните и  растенията  

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

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

Нотификация  на 
схеми  за  държавни 
помощи за  
компенсиране на 
щети при природни 
бедствия или  
неблагоприятни 
метеорологични 
условия,  болести по 
животните и  
растенията,  
застрахователни  
премии  и  др .  

Февруари  –  
за  застрахо -

вателни 
премии  

Компенсиране 
доходите на 
земеделските 
производители,  
пострадали от  
природни 
бедствия или  
неблагоприятни 
метеорологични 
условия,  болести 
по животните и  
растенията  

0  

Брой  
бенефициенти,  
подпомогнати 
по схемите  

18.  Усъвършенстване на  
националното 
законодателство,  в  
контекста  на заключенията 
от  прегледа на  ОСП  

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

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

Актуализиране и  
изготвяне на 
нормативни 
документи  

2010  г .  

Нормативна  база ,  
съответстваща на 
заключенията от  
прегледа  на ОСП  

  

Актуализирани 
и  приети 
нормативни 
документи  

19.  Усъвършенстване на  
нормативната уредба за  
прилагане на пазарни  
мерки  

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

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

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

2010  г .  

Наличие на  
законови условия 
за  участие на 
земеделските 
стопани и  на  
другите 
бенефициенти във 
всичките  схеми и  
мерки на ОСП  

Закон за  
прилагане на 
общите пазари 
на земеделски  
продукти в  ЕС 
(ЗПООПЗПЕС )  

Приет Закон  за  
изменение  и  
допълнение  на 
ЗООПЗПЕС и на 
наредби  по  
неговото 
прилагане  



 

 

20.  Прилагане  на  
европейската политика  и  
изпълнение на 
националните мерки и  
процедури  по  отношение на 
промоционални  програми  
за  земеделски и  
хранителни продукти  

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

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

1.  Провеждане  на 
разяснителни 
дейности,  
публикации ,  
семинари,  срещи и 
консултации  със 
земеделски 
производители,  
браншови 
организации  и  
преработватели с  
оглед  разясняване на  
предимствата  и  
изискванията  на 
европейската 
политика за  
съфинансиране  на 
промоционални  
програми  

2010  г .   
Подготовка на 
информационни 
материали  

Брой  проведени 
разяснителни 
дейности,  
семинари,  
срещи и  
консултации ;  

Брой  участници  

2.  Провеждане  на 
национална 
процедура  за  
предварително 
одобрение на 
промоционални  
програми   

2010  г .    

Създадена 
Постоянна  
консултативна 
комисия за  
избор  на 
промоционални  
програми   

Брой  
раз гледани  
заявления  за  
промоционални  
програми;  

Брой  одобрени 
по  
националната 
процедура  
промоционални  
програми  



 

 

3.  Изпращане  в  ЕК на 
одобрените 
промоционални  
програм и,  
кандидатстващи за  
европейско 
съфинансиране    

2010  г .    

Създадени 
Групи за  
наблюдение на 
промоционални  
програми  

Брой  изпратени  
в  ЕК 
промоционални  
програми;  

Набрани и  
анализирани 
информации за  
хода  на 
изпълнението 
на 
промоционал -
ните програми  

21.  Цялостн о въвеждане на 
европейските,  
маркетингови стандарти  за  
качество на земеделски 
продукти от  растителен и  
животински произход  

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

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

1.  Укрепване  на 
административния 
капацитет в  областта 
на контрола на 
качеството на пресни 
плодове  и  зеленчуци 
и  привеждането му  в  
съответствие  с  
изискванията  на ЕС  

2010  г .  

Изградена 
ефективна 
структура за  
контрол на 
качеството на 
пресни  плодове и  
зеленчуци  

  

Брой  обучени 
служители  в  
областта  на  
контрола  на 
качеството на 
пресни  плодове 
и  зеленчуци  

2.  Поддържане  и  
актуализиране на 
базата данни  за  
търговците  на пресни  
плодове  и  зеленчуци 
чрез  системата за  
анализ на риска  

Всяко  
тримесечие  

Функционираща 
база -данни за  
производители и  
търговци  на 
пресни  плодове и  
зеленчуци  

  

Актуална  база  
данни  за  
търговците  на 
пресни  плодове 
и  зеленчуци и  
категор изиране
то им  (брой)  
като:  
високорискови 
търговци ;  
среднорискови 
търговци ;  
нискорискови 
търговци  



 

 

3.Организация и  
извършване на  
проверки за  
съответствие с  
нормативните 
извиквания  за  
качество на пресни  
плодове  и  зеленчуци 
при  внос,  износ и  на 
вътрешния па зар  

2010  г .  

Пълно  
съответствие с  
изискванията  на 
ЕС на  пазара на 
пресни  плодове и  
зеленчуци  

  

Брой  проверки 
при  износ,  
внос,  вътрешен 
пазар и  
преработка;  

Издадени 
сертификати  за  
съответствие 
на качеството 
при  износ,  
внос,  вътрешен 
пазар и  
преработка;  

Издадени 
актове  за  
установяване 
на 
административн
и нарушения  

4.  Прилагане на 
пазарните стандарти  
за  качество  при 
птичето месо и  
яйцата  за  консумация 
и  своевременното им  
актуализиране,  в  
съответствие с  
промените  в  
европейското 
законодателство  

2010  г .  

Предлаг ане на 
пазара  на 
окачествени и  
маркирани в  
съответствие с  
изискванията  на 
законодателството 
яйца и  птиче месо  
(Наредба №1 за  
изискванията  за  
търговия с  яйца за  
консумация;  
Наредба №32  за  
окачествяване,  
съхраняване и  
предлагане на  
пазара  на месо и  
субпродук ти от  
домашни птици )  

Изготвяне на  
доклади за  
актуализация на 
поднормативнат
а база  

Актуализирани 
Наредба №1 и 
Наредба №32   



 

 

5.  Развитие на  
административния 
капацитет,  отговорен 
за  осъществяване на  
контрола  по  
прилагане на 
маркетинговите 
стандарти при 
птичето месо и  
яйцата  за  консумация 
и  привеждането му  в  
съответствие с  
изискванията  на ЕС  

2010  г .  

Работеща система 
за  контрол  на 
маркетинговите 
стандарти при 
птиче месо и  яйца  
за  консумация   

Организиране  
на обучение  и  
съвместни 
проверки за  
спазване  на 
изискванията  за  
търговия с  яйца 
и  птиче месо  

Брой  обучени 
длъжностни 
лица и  
окачествители  

6.  Поддържане  и  
развитие на 
информационната  
система  за  
докладване на 
средните продажни  
цени  на яйцата за  
консумация и  птичето 
месо  

2010  г .  

Пълно  
съответствие с  
правото на ЕС и 
ежеседмично 
докладване на 
цени  в  ЕК  

Ежеседмични 
отчети  на 
ценовите  нива  

54 бр.  седмични 
отчети  на 
ценовите  нива  
през годината  

7.  Прилагане на 
скалите на  
Общността за  
класификация на 
кланични трупове  от  
говеда,  свине и  овце 
в  българските 
предпри ятия  и  
извършване на  
контрол по 
класификацията и  
доклада на  цените  

2010  г .  

Спазване  на 
европейското 
законодателство в  
областта  на  
класификацията 
по скалата на  
Общността  

Изготвени 
Доклади  за  
проверка по 
класификацията  

Брой  
извършени  
контролни 
проверки в  
кланиците  
прилагащи 
скалата  



 

 

8.  Спазване  на 
европейските 
изисквания  за  
ежеседмично 
докладване на 
националните цени  
на класифицираното 
месо в  ЕК  

2010  г .  

Изпратени 
седмични  доклади 
в  ЕК със  средни 
цени  

Изготвена 
информационна  
система  за  
обобщаване на 
данни  от  
класификацията  

Изготвени и  
изпратени 104 
доклада  в  ЕК  
за  годината  

9.  Поддържане  и  
актуализиране на 
база данни ,  
съдържаща регистър 
на кланиците 
прилагащи 
класификацията и  
база данни  за  
правоспособните 
класификатори  

Постоянен  

Функционираща 
база данни  за  
кланиците  и  база  
данни  за  
класификаторите   

Изготвени бази  
данни  с  кланици 
и  
класификатори  

Брой  изготвени 
месечни и  
годишни 
обобщения за  
кланиците  
прилагащи 
класификация ;  

Актуализиране 
на базата  данни 
за  
правоспособнит
е 
класификатори  

10.  По ддържане и  
актуализиране на 
Регистър на  фермите 
за  производство на 
сурово краве мляко,  
категоризирани  в  І  –  
ва,  І І -ра и  І І І - та  група  

2010  г .  

Спазване  на 
изискванията  на 
Регламент  
853/2004 относно  
критериите  за  
производство  на  
качествено  мляко  

Ежемесечно 
актуализиране 
на ре гистъра  

Изготвени 12 
бр.  месечни 
справки за  
състоянието  на 
категоризирани
те ферми  

11.  По ддържане и  
актуализиране на 
Регистър на  
независимите  
акредитирани  
лаборатории  

2010  г .  

Спазване  на 
изискванията  на 
Закона за  
животновъдство  

Актуализация в  
зависимост от  
срока на  
акредитация  

Извършени  24  
броя проверки 
на 
акредитирани  
лаборатории  



 

 

22.  Прилагане  на  
европейската схема с  
национално участие за  
предоставяне  на  плодове  и  
зеленчуци в  учебните  
заведения ,  съвместно  с  
МОМН и МЗ  

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

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

1.  Изготвяне на  
проект  на  Наредба за  
реда  и  условията  за  
прилагане на схема 
за  предоставяне на  
плодове  и  зеленчуци 
в  учебните заведения  

Февруари  

Ефективно  
действие на  
пазарния 
механизъм,  
прилаган  за  
регулация  на 
пазара  на плодове 
и  зеленчуци;    

Изготвян  проект  
на  Наредба  и  
междуведомств
ено 
съгласуване  

Изготвен  проект  
на  Наредба  

2.  Изготвяне на  
национална 
стратегия за  
прилагане на 
схемата за  
предоставяне  на  
плодове  и  зеленчуци 
в  учебните заведения 
в  Република 
България  

Февруари  

Изготвена 
Опростена  
национална 
стратегия за  
2009  –  2010 г .  

Изготвена 
Национална  
стратегия  

23.  Прилагане  на  нова 
Информационна  система за  
селскостопанско  
управление и  наблюдение,  
обхващаща пазарните 
процеси в  рамките на ОСП  

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

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

Прилагане на новата  
информационна  
система  след 
окончателното й  
въвеждане на  ниво  
Общност  

Декември  

Функционираща 
Информационна  
система  за  
селскостопанско  
управление и  
наблюдение,  
обхващаща 
пазарните процеси 
в  рамките на  ОСП  

  

Функционираща 
Информационна  
система  за  
селскостопанск
о управление  и  
наблюдение,  
обхващаща 
пазарните 
процеси в  
рамките на  ОСП  



 

 

24.  Осигуряване на 
устойчиво функциониране 
и  гъвкавост  на  изградената 
агростатистическа система 
и  на  Системата за  
земеделска  счетоводна 
информация (СЗСИ)  

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

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

1 .  Провеждане  на 
статистическите 
изследвания ,  
включени  в  
Националната  
програма за  
статистически 
изследвания  –  
заето ст  и  използване 
на земята ,  
производство  от  
основни  земеделски  
култури и  зеленчуци ,  
лозя,  овощни 
насаждения,  
животновъдство и  
животински продукти ,  
структура на 
земеделските 
стопанства  

2010  г .  
Осигуряване  на  
обективна,  
последователна и  
сравнима 
информация за  
развитието на 
отрасъла  

  

Проведени  
статистически 
изследвания  в  
заложените  в  
Националната  
статистическа 
програма 
срокове  

2.  Поддържане  на  
СЗСИ,  осигуряваща 
данни  за  доходите от  
земеделска  дейност  

2010  г .    
Брой  анализи  и  
публикации  

25.  Подготовка  и  
провеждане на пълно 
преброяване на 
земеделските стопанства  в  
България  през  2010 г .  

Превръщане на  
земеделието  и  
рибарството в  
привлекателен  
бизнес,  
осигуряващ висок  
жизнен стандарт 

Програ ма на 
правителството  
на европейското  
развитие на 
България  2009 –  
2013  г .  

1.  Провеждане  на 
пробно преброяване  
в  28 населени  места 
на страната  

Април  

Наличие на  
изчерпателна 
информация за  
целите на  
организацията  на 
същинското 
преброяване  

  
Тестван 
инструмента -
риум  



 

 

на заетите  чрез 
стабилизиране  и  
нарастване на  
доходите от  
дейността  им  

2.  Провеждане  на 
същинското 
преброяване  

Септември  –  
Ноември  
2010  г .   

(при  
необходи -

мост до 
януари   
2011  г . )  

Събрана  
изчерпателна 
информация от  
всички  земеделски  
стопанства ,  
попадащи в 
обхвата  на 
преброяването  

  

Брой  надлежно 
попълнени  
анкетни  
формуляри от  
всички  
земеделски 
стопанства ,  
отговарящи на 
праговете,  
заложени  в  
ЗПЗС`2010  

26.  Адекватно и  
своевременно  
информиране на 
земеделските 
производители за  
състоянието  на пазарите 
на земеделски  продукти  

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

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

Изготвяне на  пазарни  
анализи на  
земеделски продукти  

2010  г .  

Подпомагане 
стопанската  
дейност  на 
земеделските 
производители с  
пазарна  
информация  

  

Брой  изготвени 
и  
разпространени  
пазарни 
анализи  

27.  Задълбочаване и  
подобряване на качеството 
на аналитичната дейност ,  
изготвяне на стратегически 
анализи и  икономичес ка 
оценка на политиките в  
земеделието ,  необходими 
за  вземането на 
управленски решения както  
на държавно,  така  и  на  
бизнес ниво  

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

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

1.  Повишаване на 
квалификацията на 
служителите ,  
ангажирани с  
аналитична дейност  

2010  г .  
Разработени 
качествени 
анализи,  
програмни 
документи и  
стратегически  
документи  

  

Брой  проведени 
обучения;  

Брой  обучени 
служители  

2.  Разработване  на 
стратегически  
документи в  областта 
на земеделието  

2010  г .   

Брой  
разработени  
стратегически  
документи в  
сектор  
“Земеделие ”   



 

 

28.  Преглед на  
съществуващите 
административни  режими в 
системата  на земеделието,  
в  тясно сътрудничество  с  
бизнеса и  
неправителствените  
организации  

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

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

1.  Изготвяне на  
изчерпателен списък  
на всички 
нормативни актове в  
областта  на  
земеделието ,  
съдържащи 
ограничителни 
режими  

Февруари  

Създаване  на 
оптим ална бизнес 
среда чрез  
намаляване и  
облекчаване  на 
регулаторните 
режими в 
земеделието  

 

Изготвен  
списък  на 
съществуващит
е ре гулаторни 
режими в 
областта  на  
земеделието  

2.  Изготвяне на  
предложение за  
облекчаване  на 
регулаторните 
режими  

Януари  

За 2010 г .  е  
направено 
предложение за  
облекчаване  на 
3  бр.  
регулаторни 
режима,  които 
ще бъдат 
включени  в  
актуализира -
ната  Програма 
за  по -добро 
регулиране  
2008  –  2010 г .  

Изготвено 
предложение за  
отпадане или  
облекчаване  на 
някои 
регулаторни 
режими  

29.  Премахване  на 
ненужните,  облекчаване  и  
прехвърляне  на  някои 
регулаторни режими на 
неправителствения сектор  

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

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

Изготвяне на  
изменение  на 
нормативните актове 
за  режимите ,  които 
подлежат  на 
облекчаване  и  
внасяне  за  приемане 
в  МС  

Декември  

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

  
Проекти на 
нормативни 
актове  



 

 

30.  Разработване на  
нормативна уредба и  
въвеждане на  национални 
мерки и  правила за  
регулиране  процеса  на 
производство  и  директна  
доставка  на малки 
количества суровини  и  
храни от  животински  
произход  на крайния 
потребител  

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

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

1.  Изработване на  
проект  на  Наредба за  
директна доставка на 
малки количества 
суровини  и  храни от  
животински произход 
до крайния 
потребител .  
Изготвяне на  проект  
на  ЗИД на ЗХ  

Декември  

Увеличаване 
обема на 
производството  и  
подобряване 
процеса на  
вертикална 
диверсификация и  
сътрудничество  по  
хранителната  
верига  

Изготвен  проект  
на  ЗИД на ЗХ  

Обнародван  
ЗИД на  ЗХ,   

2.  Изготвяне на  
нотификация до  ЕК и  
другите държави -
членки  

2010  г .  
Изготвен  проект  
на  Наредба  

Нотифици ран 
проект  на  
наредба;  

Публикувана  
наредба  

31.  Подпомагане на 
процеса на  обединяване  на 
земеделските 
производители в  
организации  на  
производителите  

Ефективно  
усвояване на  
средствата  от  
Европейските 
фондове  за  
организации  на  
производители  

Програма на 
прави телството  
на европейското  
развитие на 
България  2009 –  
2013  г .  

1.  Организиране  на 
информационни 
мероприятия –  
дейности по линия на 
комуникационния 
план на ПРСР   

2010  г .  

Увеличаване броя 
на ор ганизациите 
на производители  

 
Брой  проведени 
информационни 
мероприятия  

2.  Оказване на 
консултантска помощ 
в процеса на  
обединяване на  
земеделските 
производители в  
организации  на  
производителите  

2010  г .   

Брой  подадени 
проекти,  
разработени  с  
консултантска 
помощ  

3.  Подпомагане чрез  
ЕЗФРСР и ЕФГЗ 
процеса на  
създаване и  
признаване на  
организации  на  
производители  

2010  г .    

Една  призната 
организация  на 
производители  

Извършени  
проверки на 3  
признати  
организации   



 

 

32.  Постигане на устойчива 
експлоатация на  рибните  
ресурси.  

Осигуряване  на  
устойчиво  
развитие на сектор  
“Рибарство ”  

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

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза на  
ИАРА  

Изготвяне на  
законови и  
подзаконови 
нормативни актове в  
областта  на  
рибарството и  
аквакултурата  

Декември  

Подобряване 
управлението,  
регламентиране  
на дейностите в  
сектор  
“Рибарство ”  в 
съответствие с  
Общата политика  
в  рибарството на 
EС  

  
Изготвени 
документа –  4  
бр.  

33.  Изпълнение  на 
Годишна  програма  за  
контрол в  рибарството за  
2010  

Подобряване на 
административния 
капацитет и  
средствата  за  
контрол и  
изпълнение на 
правилата на  
Общата политика  в  
рибарството  

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

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза на  
ИАРА  

Обучение на  
персонала на ИАРА 
във  връзка с  
реформата на  ОПОР;  
Закупуване на 
електронни везни за  
отчитане на уловите   

Декември  

Хармонизиране и  
адаптиране  на  
средствата  за  
контрол в  
съответствие с  
реформата на  
Общата политика  
в  рибарството.  

Изработена е  
програма за  
контрол в  
рибарството,  
която е  
изпратена до  ЕК 
за  одобрение  на 
проектите,  
заложени  в  нея 
и  определяне 
на финансовото 
участие на ЕО  

Обучение на  
100 инспектора 
за  контрол  на 
уловите  от  
калкан ;  

Електронно  
претегляне  на 
100 % от  
разтоварените 
улови  на калкан  

34.  Изпълнение  на 
Национална  програма  за  
събиране,  използван е  и  
управление на  данни в  
сектор  рибарство 2011 –  
2013  г .  

Установяване на 
общностна  рамка  
за  събиране,  
управление и  
използване на 
данни  в  сектор 
“Рибарство ” и  за  
подкрепа  на  
научните  
консултации  във 
връзка  с  Общата  
политика в  

Национ ална  
програма за  
събиране,  
използване и  
управление на  
данни  в  сектор 
“Рибарство ” 
2011  –  2013 г .  

1.  Изготвяне на  
Националната  
програма за  
събиране на  данни за  
периода  2011 –  2013 
г .  

Март  

Наличие на  
достатъчна 
информация за  
сектор  
“Рибарство ” –  
риболовен  флот ,  
улов,  рибни  
запаси,  
екологично 
въздействие на 
рибарството върху 
морската 

 
Изготвена 
Национална  
програма  

2.  Изпращане  на  
проект  на  бюдже т на  
ЕК за  финансирането  
на Програмата за  
следващата 
календарна  година  

Септември   
Изготвен  и  
изпратен  проект  
на  бюджет  



 

 

областта  на  
рибарството  3.  Изготвяне на  

доклад  за  
изпълнението на 
програмата,  
включващ и 
финансов отчет)  

Май  

екосистема,  
икономическо 
състояние  на 
риболовните  
предприятия  и  
преработвателнат
а промишленост,  
заетост  в  сектора  

 
Изготвен  
доклад  

35.  Изпълнение  на 
Национална  програма  за  
опазване,  възстановяване 
и  подпомагане  устойчивото 
развитие на рибните 
ресурси 2008 –  2013  г .  

Осигуряване  на  
устойчиво 
развитие на 
рибните ресурси ,  
възстановяване и  
опазване на 
биологичното 
равновесие и  
обогатяване на 
разнообразието на  
рибните  ресурси  
във  водните  
екосистеми  

Национална  
програма за  
опазване,  
възстановяване 
и  подпомагане  
устойчивото 
развитие на 
рибните ресурси  
2008  –  2013  г .  

1.  Разработване  на 
План  за  зарибявания 
и  други дейности за  
подпомагане  на 
устойчивото развитие 
на рибните р есурси и  
План  за  
научноизследователс
ките дейности,  
осигуряващи 
ефективно 
управление на  
рибните ресурси  за  
2011  г .  

Декември  

Формиране на 
стабилни  
популации във  
водоемите на  
страната  (реки,  
язовири  и  езера) ,  
осигуряване  
естественото  
възпроизводство 
на рибнит е видове 
във  водоемите  и  
поддържането на 
устойчиво 
биологично 
разнообразие и  
равновесие  

Изготвени 
Планове за  
зарибявания и  
други дейности 
и  Планове  за  
научноизследов
ателските 
дейности за  
2010  г .  

Изготвени 
Планове за  
зарибявания и  
Планове за  
научноизследов
ателските 
дейности за  
2011  г .  

2.  Практическо 
изпълнение на 
зарибителните 
мероприятия,  
съгласно  сроковете  в  
сключените  договори  

Декември   

Брой  зарибени 
водни обекти на  
територията на 
страната ;  

Брой  
реализирани  
проекти и  
научни  
изследвания  



 

 

36.  Стартиран е на  мерките 
по Оперативната програма 
за  развитие  на сектор 
“Рибарство ”  ( 2007 –  2013  
г . )  

1 .  Осигуряване  на  
устойчиво 
развитие на сектор  
“Рибарство ”  

Национален  
стратегически  
план и  
Оперативна 
програма за  
развитие на 
сектор  
“Рибарство ”  
(2007  –  2013  г . )  

1.  Стартиране  на 
мярка 1 .4  “Дребно -
мащабен  крайбрежен 
риболов” и  мярка 1 .5  
“Социално -
икономически 
компенсации за  
управлението на  
флота ”  

Юни  

Обучени  рибари ,  
риболовни  уреди с  
подобрена 
селективност,  
маркетинг .  
Привлечени млади  
рибари в  сектора,  
курсове за  
инова тивни  
технологии в  
сектора  

0  
Брой  приети  
заявления  по  
мерките  

2.  Стартиране  на 
мярка 2 .2  
“Акваекологични 
мерки ”  

Март  
Запазване на  
околната  среда  

0  
Брой  приети  
заявления  по  
мярката  

3.  Стартиране  на 
мярка 2 .5  “Риболов 
във  вътрешни  
водоеми”  

Април  

Подобряване на 
инфраструктура за  
места за  
разтоварване,  
съоръжения и  
модернизация   

0  
Брой  приети  
заявления  по  
мярката  

2 .  Развитие на  
пазара  на продукти 
от  риболов и  
аквакултурно  
производство  

Стартиране  на мярка 
3.1  “Колективни 
дейности ”  

Юни  
Създаване  на 
организации  на  
производителите  

0  
Брой  приети  
заявления  по  
мярката  

3 .  Осигуряване  на  
устойчивост по  
отношение на 
естествените 
ресурси  

Стартиране  на мярка 
3.2  “Мерки,  
предназначени за  
опазване и  развитие  
на водната  флора  и  
фауна ”  

Април  
Изграждане на 
изкуствени 
рифове  

0  
Брой  приети  
заявления  по  
мярката  



 

 

4.  Осигуряване  на  
устойчиво 
развитие на сектор  
“Рибарство ”  

Стартиране  на мярка 
3.3  “Инвестиции  за  
реконструкция и  
модернизация  на  
рибарски  
пристанища,  места за  
разтоварване и  
закрити  
лодкостоянки ”   

Март  
Модернизация  на 
пристанища за  
риболовни  кораби  

0  
Брой  приети  
заявления  по  
мярката  

5 .  Развитие на  
пазара  на продукти 
от  риболов и  
аквакултурно  
производство  

Стартиране  на мярка 
3.4  “Разкриване на 
нови пазари  и  
промоционални  
кампании”  

Април  

Повишаване на 
средн ата 
консумация на  
риба  

0  
Брой  приети  
заявления  по  
мярката  

6 .  Развитие на  
пазара  на продукти 
от  риболов и  
аквакултурно  
производство  

Отваряне  на мярка 
3.5  “Пилотни  
проекти ”   

Април  

Тествани 
иновативни  
технологии,  
методи  за  
подобряване на 
селективността на 
риболовните  
уреди,  
алтернативни 
техники за  
управление на  
риболова  

0  
Брой  приети  
заявления  по  
мярката  

7 .  Осигуряване  на  
устойчивост по  
отношение на 
естествените 
ресурси  

Отваряне  на мярка 
3.6  “Пренасочване  на 
риболовни  кораби 
към дейности извън 
риболова ”   

Юни  
Преоборудвани 
риболовни  кораби  

0  
Брой  приети  
заявления  по  
мярката  

37.  Стартиране на  етапа на 
изграждане на капацитет 
на Рибарските области и  
признаване на  Рибарска  
група по мярка 4 .1  на  
ОПРСР (2007  –  2013  г . )  

Подобряване 
качеството на 
живот  в  
рибарските  райони  

Национален  
стратегически  
план и  
Оперативна 
програма за  
развитие на 
сектор  
“Рибарство ”  
(2007  –  2013 г . )  

1.  Стартиране  мярка 
4 .1  на  ОПРСР  ( 2007  –  
2013  г . )   

Февруари  
Създадени Местни 
инициативни 
рибарски  групи  

0  4  



 

 

 
2.  Изграждане на 
Национална  рибарска 
мрежа  

Август     

38.  Повишаване  на 
отговорността ,  
децентрализация на 
контролните функции на 
управление и  подобряване 
на партньорството  между  
държавните и  
неправителствените  
структури  в  земеделието,  
чрез  ясно и  открито 
регламентиране  на  
взаимоотношен ията им  

Създаване  на 
европейска визия 
на 
администрацията ,  
осигуряваща 
качествени 
административни  
услуги  

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

Изготвяне на  проект  
на  Закон  за  
браншовите 
организации  в  
земеделието  и  
неговото повторно  
междуведомствено 
съгласуване  

Септември  

Подобрено 
партньорство  
между  държавните 
и  
неправителствени
те структури  

Разработен  
Закон за  
браншовите 
организации  в  
земеделието  

Приет Закон  за  
браншовите 
организации  в  
земеделието  

39.  Усъвършенстване  на  
Системата  за  съвети в  
земеделието  

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

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

1.  Реализиране на  
проект  по  програма  
ФАР за  
усъвършенстване на 
структурата на 
Системата  за  съвети 
в  земеделието по  
Регламент  73 /2009 г .  

Декември  
Усъвършенствана  
Система  за  съвети 
в  земеделието  

  

Приключил 
проект ;  

Резултати  

2.  Промени в  
нормативната 
уредба ,  
регламентиращи 
функционирането  на 
Система  за  съвети в  
земеделието  

Декември  

Изготвени проекти 
на нормативни 
актове ,  
регламентиращи 
функционирането  
на Системата за  
съвети в  
земеделието  

  

Извършени  
промени  в  
нормативната 
уредба  

3.  Изграждане на 
Координацион ен 
център като елемент  
от  структурата  на 
Системата  за  съвети 
в  земеделието  

Декември  

Осигуряване  на  
координация и  
методическо 
ръководство  на 
организациите ,  
предоставящи 
съвети на  
земеделски 
стопани  

  
Функциониращ 
център  



 

 

4.  Създаване  на база 
данни  за  
консултантските 
организации ,  
предоставящи съвети  
в  земеделието  

Декември  
Бърз  достъп до  
информация  

  

Брой  включени 
в  базата данни  
консултантски 
организации ,  
предоставящи 
съвети по 
Регламент  
73/2009  г .  

40.  Подобряване  на  
качеството на 
предоставяните съвети 
чрез  провеждане на  
обучение,  мониторинг ,  
контрол и  оценка на 
дейността  на 
консултантските 
организации  

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

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

1.  Провеждане  на 
специализации,  
курсове и  семинари 
за  обучение на 
специалисти от  
консултантски 
организации  

2010  г .  

Укрепване  на 
капацитета  на 
консултантските 
организации  за  
предоставяне  на  
качествени съ вети  

  

Брой  проведени 
специализации,  
курсове и  
семинари за  
обучение на  
специалистите 
от  
консултантскит
е ор ганизации  

2.  Провеждане  на 
мониторинг ,  контрол  
и  оценка на  
дейността  на 
консултантските 
организации  

2010  г .   

Извършен 
мониторинг ,  
контрол и  
оценк а на 
дейността  на 
консултантски 
организации  

41.  Въвеждане  на нови 
подходи  във 
финансирането на  
научните  изследвания в  
аграрните  науки  

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

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

1.  Провеждане  на 
конкурси за  целево 
финансиране на  
проекти за  решаване 
на особено важни 
проблеми на 
земеделието  

Декември  

Решаване на 
важни практически 
проблеми на 
земеделието   

  

Проведени  
конкурси;  

Брой  проекти ,  

Съотношение  
между  
институциона -
лно  и  проектно  
финансирани 
проекти  



 

 

2.  Кандидатстване с  
проекти по програми 
на Фонд “Научни 
изследвания ” ,  
национални и  
международни  
програми  

Декември  

Повишаване 
квалификацията  
на учените,  
докторанти,  пост  
докторанти и  
подобряване на 
научната  
инфраструктура  

  
Брой  проекти ,  
финансови 
средства  

42.  Модернизация на 
научната  инфраструктура  
на ССА  

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

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

Инвентаризация на  
съществуващата 
научна  
инфраструктура  

Декември  

Оптимизиране  и   
ефективно 
използване на 
наличната  научна 
инфраструктура  

Събиране на 
информация за  
наличната  
научна  
инфраструктура  

Изградена база 
данни  за  
наличната  
инфраструктура  

43.  Усъвършенстване на  
нормативната уредба на 
образованието ,  съветите  и  
научните  изследвания в  
земеделието  

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

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

Оптимизиране  на 
показателите и  
критериите  за  оценка 
на научните продукти 
от  изследванията  

Декември  

Повишаване 
иновативността  на 
създаваните  
научни  продукти  

Стартиране  на 
дейността  на 
Постоянната  
комисия по 
иновации  и  
технологии към 
ССА   

Актуализирани 
показатели и  
критерии  за  
оценка  



 

 

44.  Популяризиране на 
системата  на защитени 
географски 
указания/ защитени 
наименования за  произход 
и  храни с  традиционно 
специфичен характер сред 
земеделските 
производители  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

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

Провеждане  на 
разяснителни 
кампании,  
публикации ,  
семинари,  срещи и 
консултации  със 
земеделски 
производители,  
браншови 
организации  и  
преработватели с  
оглед  разясняване на  
предимствата  и  
изискван ията  на 
политиката на 
качество - защитени 
наименования и  
насърчаване на 
производителите да  
кандидатстват  за  
регистрация  

2010  г .  

Регламентиране и  
защита на 
производството  на  
традиционните 
български 
селскостопански 
производства  

Подготовка на 
информационни 
материали  

Брой  проведени 
разяснителни 
дейности,  
семинари,  
срещи и  
консултации ;   

Брой  участници  

45 .  Изпълнение  на 
националната процедура  за  
одобрение на постъпили 
заявления  спецификации  
за  регистрация в  
Европейския регистър  на  
защитените географски 
означения и ли  Европейския 
регистър на храни с  
традиционно специфичен  
характер и  за  одобрение на 
контролиращи лица  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

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

1.  Провеждане  на 
национална 
процедура  за  
одобрение на 
заявления  
спецификации  за  
вписване  в  
Европейския 
регистър на 
защитените 
географски 
означения или  
Европейския 
регистър на храни с  
традиционно 
специфичен характер  
и за  одобрение на 
контролиращи лица  
за  всяко  
кандидатстващо 
наименование  

2010  г .  

Регламентиране и  
защита на 
производството  на  
традиционните 
български 
селскостопански 
продукти  

Създадена 
Междуведомств
ена 
консултативна 
комисия за  
защитени 
географски 
означени я и  
храни с  
традиционно 
специфичен 
характер  

Проведени  
процедури ;  

Брой  одобрени 
заявления  
спецификации ;  

Брой  одобрени 
контролиращи 
лица  



 

 

2.  Изпращане  на  
одобрените съ гласно  
националната 
процедура  заявления 
спецификации  за  
процедура  на 
одобрение в  ЕК  

2010  г .    

Брой  заявления 
и  спецификации  
за  процедура,  
изпратени за  
одобрение в  ЕК  

3.  Създаване  и  
поддържане  на 
регистри/база данни  
на производителите  
на храни със 
защитени географски 
означения,  на  храни 
с  традиционно 
специфичен характер 
и  на  контролиращи  
лица  

2010  г .   

Брой  
функциониращи 
регистри/база 
данни ;  

Брой  
контролиращи 
рица  

46.  Из граждане  на система 
за  защита  по  служебна  
инициатива на  земеделски 
продукти със защитени  
географски 
указания/ защитени 
наименования за  произход 
като права на 
интелектуална  собственост  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

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

1.  Изготвяне на  
изменения  на 
съответните 
нормативни актове 
на различните  
административни  
структури  –  за  
създаване на 
законови условия за  
изграждане на 
система  за  защита по 
служебна  инициатива  
на земеделски  
продукти и  храни със 
защитени географски 
означения като  права 
на интелектуална 
собственост и  
внасяне  за  приемане 
в  НС  

2010  г .  

Регламентиране и  
защита на 
производството  на  
традиционните 
български 
селскостопански 
продукти  

Създадена 
работна група 
за  из готвяне на 
законодателни  
изменения  с  
оглед  
изграждане на 
функционираща 
система  за  
защита по 
служебна  
инициатива  

Разработен  
проект  за  
изменение  на 
нормативната 
база  



 

 

2.  Изготвяне на  
инструкции  за  работа  
на екипите от  
служители ,  които  ще  
извършват проверки  
на място  

2010  г .    
Издадена 
инструкция  
(наръчник)   

3.  Изготвяне на  
инструкции  за  работа  
на служителите ,  
които ще  
осъществяват 
надзорни  функции и  
поддържат  контакти с  
ЕК и  други 
национални 
компетентни органи 
при  случаи на  
констатирани 
нарушения на  права 
на интелектуална 
собственост на 
земеделски продукти 
и  храни със защитени 
географски 
означения  

2010  г .    
Издадена 
инструкция  
(наръчник)   

4.  Обучение на  
служителите ,  които  
ще извършват  
проверки на място  в  
съответствие с  
регламентите  и  
инструкциите  за  
работа  

2010  г .    
Брой  обучени 
служители  



 

 

5.  Обучения на 
служителите ,  които  
ще осъществяват 
надзорни  функции и  
поддържат  контакти с  
ЕК и  други 
национални 
компетентни органи 
при  случаи на  
констатирани 
нарушения на  права 
на интелектуална 
собственост на 
земеделски продукти 
и  храни със защитени 
географски 
означения  

2010  г .    
Брой  обучени 
служители  

47 .Съ здаване на  
алтернативен  поминък  на  
стопанствата ,  засегнати от  
преструктуриране  на 
отрасли –  
тютюнопроизводство ,  
млекопроизводство и  др.  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

Про грама на 
правителството  
на европейското  
развитие на 
България  2009 –  
2013  г .  

Провеждане  на 
дискусии с  фермери 
за  разясняване  
възможностите и  
ползите от  
преструктурирането  
на отделни 
направления  

2010  г .  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  

  
Брой  проведени 
дискусии  

48.Управление на 
националните генетични 
ресурси в  
животновъдството  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

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

1.  Актуализиране и  
поддържане  на 
регистри на  фермите 
за  производство и  за  
търговия с  
чистопороден и  
хибриден разплоден 
материал  

2010  г .  

Съхранени 
генетични ресурси  
в  
животновъдството  

  
Брой  
актуализир ани  
регистри  

2.  Извършване на  
инвентаризация и  
мониторинг  на  
генетичните ресурси 
животновъдството  

2010  г .   
Извършена 
инвентаризация 
на генофонда   



 

 

49.Опазване  на 
застрашените от  изчезване 
породи и  породи  в  
критично състояние  –  
Национално  богатство на  
страната  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

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

Получаване ,  
окачествяване и  
съхраняване на  
сперма ,  яйцеклетки и  
ембриони от  
застрашените от  
изчезване  пород и и  
породи в  критично 
състояние  

2010  г .  
Запазване на  
автохтонните 
породи в  България  

  

Брой  съхранени  
дози сперма ,  
яйцеклетки и  
ембриони  

50.Поддържане  и  развитие 
на породите от  
националния  генофонд на  
страната  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

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

Получаване ,  
окачествяване и  
съхраняване на  
сперма ,  яйцеклетки и  
ембриони от  
породите от  
националния  
генофонд на 
страната  

2010  г .  

Подобряване и  
целенасочено  
използване на 
националните 
генетични ресурси   

  

Брой  съхранени  
дози сперма ,  
яйцеклетки и  
ембриони  

51.  Поддържане на 
Национален  генетичен  
резерв –  ген -банка за  
всички  видове  и  породи 
селскостопански животни ,  
отглеждани на територията 
на страната  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

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

Дълготрайно  
съхраняване на  
генетичен материал 
от  видове,  породи,  
линии разплодни  
животни,  използвани 
на територията на  
Р.  България  

2010  г .  

Запазване на  
резервен 
генетичен 
материал за  
използване при 
необходимост от  
бъдещите 
поколения  

  

Брой  съхранен 
генетичен 
материал в  
генетичния 
резерв  

52.  Гарантиране на  
правилна оценка на 
селекционните признаци  и  
оценката на  развъдната  
стойност  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

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

Поддържане  на  
държавните 
лаборатории  за  
контрол на млечната  
продуктивност ,  
контрол на вълната  и  
контрол на произхода  

2010  г .  

Установяване на 
качествен ите 
показатели на 
млякото  и  вълната 
както  и  на  
произхода на  
животните  

  
Брой  
изследвани 
проби  



 

 

53.  Контрол  върху 
развъдната дейност  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

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

Извършване на  
проверки на 
дейността  на 
Развъдните  
организации ,  
държавни 
организации ,  
центрове  и  др.  

2010  г .  

Извършване на  
ефективна 
развъдна дейност  
и  
целесъобразното  
усвояване на  
държавни и  
европейски 
средства  

  
Брой  
извършени  
проверки  

54 .  Гарантиране на  
качеството на разплодния 
материал постъпващ и 
разпространяван на  
територията на страната .   

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

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

Контрол на вноса и  
износа  на  разплодни  
животни,  сперма,  
яйцеклетки и  
ембриони  

2010  г .  

Гарантиране  
вноса на елитни  
разплодни 
животни,  сперма,  
яйцеклетки и  
ембриони с  висок  
генетичен 
потенциал  и  
предотвратяванет
о на износа от  
страната  на ценни 
в  генетично  
отношение 
индивиди  и  
застрашени от  
изчезване  видове  
и  породи 
селскостопански 
животни  

  
Брой  
извършени  
проверки  

55 .  Популяризиране на 
националните генетич ни 
ресурси и  ефекта от  
развъдната дейност  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

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

Организиране  и  
провеждане на 
регионални и  
национални 
изложения,  семинари 
и  срещи   

2010  г .  

Повишаване на 
ефективността на 
производството  
чрез  внедряване в  
практиката на 
достиженията на  
селекцията  

  

Брой  
организирани  и  
проведени 
мероприятия  



 

 

56.  Осигуряване на 
качествени сертифицирани 
семена  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

Сертифициране на  
семена за  
земеделските 
производители  

2010  г .  

Използване на 
качествени семена 
за  производство 
на земеделска 
продукция   

  

Издадени 2000  
броя актове  за  
полска 
инспекция ;   

Издадени 4  500 
броя документи 
от  лабораторни  
анализи;  

Издадени 4  500 
броя 
сертификати  

57.  Описание и  изпитване 
на сортове растения  за  
вписване  на  каталог  на  
сортове земеделски и  
зеленчукови видове на  ЕС 
и в  Официалната  сортова 
листа  на РБ .  Изготвяне и  
публикуване  на бюлетин на 
новопризнатите сортове  по 
международни  стандарти  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

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

2010  г .  

Използване на 
качествени семена 
за  производство 
на земеделска 
продукция   

  

Признати 100 
нови сорта;   

Публикувана  
официална  
сортова листа 
на РБ  

58.  Осигуряване на 
адекватен контрол  за  
спазване  изискванията на 
законодателството в  
областта  на  
генномодифицираните 
организми  (ГМО)  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

Тестване на 
партидите семена ,  
произведени  и /или 
търгувани  в  България 
за  наличие  на 
генномодифицирани 
организми  (ГМО )  
Лабораторни анализи 
за  ГМО  

2010  г .  

Ефективен  
контрол при 
производството  и  
търговията на 
посевен и  
посадъчен 
материал  

  

Извършени  50  
бр.  контролни  
проверки и  30 
бр.  анализи  



 

 

59.Недопускане на 
карантинни вредители  на  
територията на страната  и  
на другите страни  членки  
на ЕС при внос и  
предприемане на спешни  
незабавни  мерки за  
ликвидиране на евентуално 
проникнала зараза  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

1 .  Осигуряване  на  
задължителен  
граничен  
фитосанитарен  
контрол  

2010  г .  

Ефективен  
граничен и  
вътрешен 
фитосанитарен  
контрол при внос 
на растения и  
растителни 
продукти  

 

Брой  
установени 
несъответствия   
и  задържани  
партиди.  

Брой  заловени 
карантинни 
вредители.  

 

2 .  Унищожаване на 
заразени  с  
карантинни 
вредители или  
нередовни пратки от  
растения или 
растителни продукти 
при  внос  

 

2010  г .   

Брой  
унищожени 
партиди.  

Брой  
нотификации до 
ЕК  

60.Осигуряване  на  
надежден фитосанитарен  
контрол при 
производството  и  
търговията  на  растения и  
растителни продукти и  
ефективни наблюдения  на 
територията на страната   

Повишаване на 
конкурентоспособн
остта  на  
земеделските 
производители на  
европейския  пазар  

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

1 .  Регистрация  и  
поддържане  на 
официален  регистър 
за  фитосанитарен 
контрол на 
производителите на  
растения и  
растителни продукти 
по чл .33  на Наредба 
№1 за  ФСК  

2010  г .  

Производство и  
търговия на 
растения и  
растителни 
продукти без 
вредители  

 

Брои  
регистрирани и  
контролирани 
производители  

2.  Фитосанитарни 
карантинни 
инспекции на  
регистрираните 
предприятия  при 
производството  на  
растения и  
растителна 
продукция  

2010  г .   

Брой  инспекции 
на 
регистрираните 
предприятия  



 

 

3.  Картотекиране на  
площи заразени с  
карантинни 
вредители и  
поддържане  на 
регистър  

2010  г .  

Своевременно  
установяване на 
огнища от  
карантинни 
вредители и  
незабавно  
ликвидиране на 
заразата.  

Унищожаване на 
заразена 
продукция  и  
поставяне на  
площи под  
карантина  

 

Брой  
установени 
огнища;  

Брой  
установени 
нови 
вредители ;  

Брои  
нотификаци и  на 
страните  
членки  на ЕС за  
всяко 
установено 
огнище от  
зараза  

4 .  Провеждане  на 
мероприятия за  
ликвидиране на 
огнища с  установена 
зараза от  карантинни  
вредители  

2010  г .   

Брой  и  процент 
на 
ликвидираните 
огнища на 
зараза  

5 .  Разработване ,  
актуализиране и  
провеждане на 
фитосанитарни  
мониторинги при 
различни растителни 
видове и  карантинни 
вредители за  
предотвратяване 
разпространението  
на карантинни 
вредители съгласно  
изискванията  на ЕК  

2010  г .  

Предотвратяване 
разпростране -
нието на 
карантинни 
вредители  

 

Брой  изготвени 
задължителни 
доклади до ЕК с  
цел общностно 
наблюдение на 
карантинните 
вредители  на  
територията на 
ЕС;  

Брои  въведени  
нови решения 
за  спешни  
мерки в  
програмите  



 

 

6.  Наблюдения през 
вегетацията при 
растенията или в  
склад  на стоки,  
предназначен и за  
износ и  извършване 
на лабораторни 
анализ на растения  и  
растителни продукти,  
предназначени за  
износ,  доказващи 
изпълнението на 
изискванията  на 
страната  вносител  

2010  г .  

Осигуряване  на  
безпроблемен  
износ на стоки  от  
растителен 
произход  
спазвайки всички 
фитосанитарни  
изисквания  на 
държавите 
вносители  

 

Брои  
извършени  
наблюдения  

Брой  анализи  
на растения и  
продукти за  
износ  

7.  Издаване на 
фитосанитарни  
сертификати  за  износ 
или  ре -експорт  

2010  г .   
Брой  издадени  
сертификати  

61.  Опазване на  
земеделските к ултури от  
икономически важни 
вредители,  съхраняване на 
биоразнообразието и  
почвеното плодородие ,  
производство  на  безопасна 
растителна продукция,  
защита живота и  здравето 
на хората  и  опазване на  
околната  среда  от  
замърсяване с  пестициди  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

1.  Поддържане  на  
прогнозни полета  и  
метеостанции,  
обследване  на 
представителни 
производствени 
площи с  цел  
сигнализиране 
сроковете за  борба  с  
вредителите  

2010  г .  

Точно определяне 
и  сигнализиране 
на сроковете  за  
борба с  
вредителите.   

Ефикасно  
извеждане на 
борбата от  страна 
на земеделските  
производители  

 

Поддържани 
прогнозни 
полета  и  
метеостанции  

2.  Издаване на 
Бюлетин  за  поя ва ,  
разпространение,  
плътност,  степен на  
нападение,  начини и  
средства  за  борба с  
вредителите по 
земеделските 
култури.  Издаване и  
разпространяване на 
информационни 
материали  

2010  г .  

Информиране на  
земеделските 
производители .  

Правилно 
приложение на 
ПРЗ,  ефик асно 
опазване на 
културите от  
вредители  

 

Брой  издадени  
бюлетини  

Брой  
абонаменти  



 

 

3.  Популяризиране 
на методите за  
интегрирано 
управление на  
вредителите.  
Обучение на  
земеделски 
производители  

2010  г .  

Намаляване 
употребата  на 
пестициди,  
съхраняване на  
биоразнообразиет
о в  агроценозите ,  
опазване на 
околната  среда  

 

Брой  обучени 
ЗП  

4.  Обучение на  
земеделски 
производители за  
работа  с  ПРЗ от  
втора  категория за  
употреба  

2010  г .  

Компетентно и  
безопасно  
боравене с  
продукти за  
растителна 
защита  

 

Брой  обучени 
ЗП  

5.  Мониторинг  на  
химични  замърсители  
–  пестицидни 
остатъци и  
микотоксини  в  
суровини  и  продукти 
от  растителен  
произход  

2010  г .  

Оценка на нивата 
на пестицидните 
остатъци и  
микотоксините  в  
растителните 
суровини  и  
съответствието им 
с  определените 
максимално  
допустими 
количества  

 

Брой  
растителни 
проби  

6.  Издаване на 
разрешения  за  
оползотворяване на 
биоразградими  
утайки като  торово  
средство  в  
земеделието  

2010  г .  

Рационално 
използване на 
биологични  
източници за  
повишаване на  
почвеното 
плодородие  

 

Брой  издад ени  
разрешения  



 

 

62.  Ефективен контрол 
върху предлагането на 
пазара  и  употребата на 
препарати за  растителна  
защита и  торове  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

1.  Инспекции на  
търговски обекти  и  
земеделски 
стопанства  

2010  г .  

Предлагане на 
пазара  и  употреба 
само на  
разрешени,  годни 
за  употреба,  
безопасни и  
ефективни 
продукти за  
растителна 
защита  

 

Брой  инспекции  

2.  Издаване на 
разрешения  за  
търговия с  продукти  
за  растителна  
защита,  
преопаковане и  
фумигация  

2010  г .  

Осъществяване  на  
търговия с  ПРЗ и  
предоставяне  на  
специализирани 
растителнозащитн
и услуги  само  от  
квалифицирани  
лица  

 

Брой  издадени  
разрешения  

3.  Регистрация  на 
торовете от  
нехармонизираната 
област ,  инспекции на  
търговски обекти  

2010  г .  

Предлагане на 
пазара  и  употреба 
на разрешени,  
годни  за  употреба ,  
безопасни и  
ефективни торове  

 

Брой  
регистрации;  

Брой  инспекции  

4.  Контрол върху  
качеството и  
съответствието на  
ПРЗ и торове с  
обявените 
показатели.  Вземане 
на проби и  
лабораторен анализ 
на продукти за  
растителна защита  и  
торове  

2010  г .  

Защита на 
потребителите и  
операторите  

 

Брой  проби от  
ПРЗ и торове  



 

 

5.  Контрол върху  
първичното  
производство  на  
растителна 
продукция ;  

Вземане на проби и  
лабораторен анализ 
на растителни проби  
за  идентификация на  
употребените ПРЗ  

2010 г. 

Осигуряване  на  
правилното 
прилагане на ПРЗ 
само за  целите,  за  
които са  
разрешени ;  

Производство на 
качествена ,  чиста 
от  замърсявания и  
безопасна  за  
консуматора 
растителна 
продукция  

 

Брой  проби  

6.  Контрол по 
спазването  на 
Правилата за  Добра 
земеделска  практика 
(Нитратна 
директива) .  
Инспекция  на 
земеделските 
производители за  
употреба  и  
съхранение на 
азотосъдържащи 
минерални и  
органични  торове .  

2010 г. 

Опазване  на 
водите от  
замърсяване с  
нитрати от  
земеделски 
източници  

 

Брой  инспекции  



 

 

63.  Увеличаване  на дела 
на биологичното 
производство  и  въвеждане 
на инте грирани системи за  
производство  –  с ниски  
вложения ,  за  опазване на 
природните ресурси,  
биоразнообразието и  
здраве то  на хората  

Възстановяване и  
развитие на 
традиционните за  
страната  аграрни 
производства  и  
преструктуриране  
на определени 
отрасли  

Програма за  
развитие на 
селските  
райони,  2007 –  
2013  г . ;  

Национален  
план за  
развитие на 
биологичното 
земеделие  в  
България  

1.  Популяризиране 
на Плана  и  Мярка 
“Агроекологични 
плащания” от  ПРСР  

2010  г .  

Опазване  на 
природните 
ресурси,  
биоразнообразиет
о и  здравето на 
хората  

  

Брой  проведени 
информационни 
семинари;  

Размер на 
площите;  

Брой  на 
животните,  
управлявани  по  
биологичния 
метод;  

Брой  на 
биологичните  
производители  

2.  Извършване на  
консултантски услуги 
на земеделски  
стопани,  желаещи да 
преминат към 
биологично 
производство  и  
схеми  за  инте грирано 
земеделско  
производство  

2010  г .   

Брой  
извършени  
консултантски 
услуги  

3.  Провеждане  на 
дискусии със 
земеделски стопани 
за  разясняване  
възможностите и  
предимствата  на 
биологичното и  
интегрирано 
производства  

2010  г .   

Брой  проведени 
дискусии и  
семинари;  брой  
участници  

4.  Издаване и  
разпространяване на 
информационни 
материали  

2010  г .   
Брой  издадени  
информационни 
материали  



 

 

64.  Ускоряване  процеса  на 
комасация  на  земеделските 
земи  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

Изпъ лнение на 
дейностите по 
Стратегията и  
Програмата за  
комасация  

Декември  

Подобрена 
структура на 
земеделските 
парцели  

  

Изпълнен първи  
пилотен  проект  
по  комплексна 
комасация  

65.  Насърчаване 
прилагането на  
екологосъобразни  
практики ,  с  оглед опазване 
на земеделските  земи  и  
подобряване на 
продуктивните  им качества  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

Програма за  
развитие на 
селските  
райони,  2007 –  
2013  г .  

Подкрепа по мярка 
“Агроекология ”  от  
Програмата за  
развитие на селските  
райони  

2010  г .  

Оптимизиране  
използването на 
земеделските 
земи  

  

Брой  
подпомогнати 
земеделски 
стопанства ;   

Размер на 
площите,  
включени  в  
мярката  

66.  Използване  
възможностите на  
Държавния поземлен фонд 
(ДПФ)  за  предоставяне на 
земи на земеделските  
производители  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

Предоставяне на  
земи от  ДПФ при 
спазване  на 
действащата 
нормативна уредба и  
правилата за  
държавните помощи  

2010  г .  

Оптимизиране  
използването на 
земеделските 
земи  

  

Предоставени 
земи от  ДПФ на 
земеделски 
производители 
(дка)  



 

 

67.  Законово  уреждане на 
собствеността на 
хидромелиоративната 
инфраструктура и  
управление на  услугите  в  
тази област  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

Привеждане  в  
съответствие на 
съществуващата и  
създаване на нова  
нормативна база,  
регулираща 
дейностите по 
експлоатация,  
изграждане,  
реконструкция и  
модернизация  на  
хидромелиоративни 
системи  и  
съоръжения и  
собствеността и  
експлоатацията на  
Хидромелиоративния 
фонд (ХМФ)  

Юни  

Оптимизиране  на 
хидромелиоративн
ата  
инфраструктура за  
ефективно 
използване на 
водните ресурси  

  

Изготвен  проект  
на  Стратегия с  
програма за  
управление и  
развитие на 
хидромелиорац
иите в  РБ ;  

Проект  на  
Закон за  
хидромелиорац
иите;  

Промени в  
Закона за  
сдружения за  
напояване  

68.  Пр еоценка  на  
използваемостта и  
потребността от  
съществуващите 
хидромелиоративни 
фондове  с  оглед 
оптимизиране на 
националната напоителна 
система  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

Програма на 
правителството  
на европейско то  
развитие на 
България  2009 –  
2013  г .  

1.  Преглед  на 
наличния ХМФ и 
анализ на неговата 
използваемост,  от  
гледна  точка на 
производствените 
потребности и  
измененията  в  
нормативната среда  

Декември  

Оптимизиране  на 
хидромелиоративн
ата  
инфраструктура за  
ефективн о 
използване на 
водните ресурси   

  
Изготвен  
анализ на 
наличния ХМФ  

2.  Изготвяне на  План 
за  реализация  на 
конкретни проекти по 
създаване,  
реконструкция и  
възстановяване на  
хидромелиорациите  

Декември  

Начален етап 
по  
разработване 
на поименен 
списък  на 
капиталовите 
разходи за  
хидромелиорати
вни  обекти  

Поименен 
списък  на 
капиталовите 
разходи за  
хидромелиорат
ивни обекти  



 

 

69.  Намаляване на 
загубите на  вода  в  
хидромелиоративните 
системи  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

Изграждане на 
ефективна система  
за  превенция и  
санкциониране  на 
посегателствата  
върху ХМФ,  чрез 
изготвяне на 
оперативен план  за  
действие  

Септември  

Оптимизиране  на 
хидромелиоративн
ата  
инфраструктура за  
ефективно 
използване на 
водните ресурси   

Ефективно  
използване на 
хидромелиорати
вната система  

Изготвен  
оперативен 
план за  
действие;  

Брой  
проектирани и  
изградени  
водомерни 
съоръжения  

70.  Насърчаване 
прилагането на  
съвременни  методи за  
напояване с  цел пестеливо 
използване на водните 
ресурси  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

1.  Прилагане на 
добри практики  за  
напояване на  
земеделските 
култури –  
провеждане на два  
семинара за  
запознаване на 
земеделските 
производители с  
добри практики  за  
напояване  

Декември  

Оптимизиране  на 
хидромелиоративн
ата  
инфраструктура за  
ефективно 
използване на 
водните ресурси   

Ефективно  
използване на 
водните 
ресурси  

Проведени  2  
семинара  

2.  Изготвяне на  
хидромелиоративна 
част  от  комплексен 
комасационен проект  
в  с .  Катунец  

2010  г .  

Оптимизиране  на 
хидромелиоративн
ата  
инфраструктура за  
ефективно 
използване на 
водните ресурси   

 

Изготвена 
хидромелиорат
ивната част  от  
комплексен 
комасационен 
проект  в  с .  
Катунец  

71.  Ефективно участие в  
дискусията  за  бъдещето на 
Общата селскостопанска 
политика,  в  процеса на  
опростяване  на 
европейското 
законодателство,  в  

Повишаване на 
конкурентноспособ
ността на  
българските 
селскостопански 
продукти в  
условията на 

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

1.  Изготвяне на  
оценки на 
въздействието от  
прилагането на  
новите опростени  
политики  на ОСП,  
след  прегледа й   

2010  г .  

Постоянна  защита 
на интересите на 
българския  
земеделски сектор  
и  на  българските  
земеделски 
производители 

  

Брой  изготвени 
оценки на 
въздействието 
на политиките  



 

 

процеса на  изготвяне и  
приемане на  актове  на 
Съвета и  ЕК в  областта на 
земеделието  

членство в  ЕС  
2.  Активно  участие  в  
дискусиите на  ниво  
Общност,  с  
адекватни  позиции,  
защитаващи 
националните 
интереси  в  
земеделието  

2010  г .  

чрез  ефективно  
участие в  процеса 
на работата  на 
европейските 
институции    

Брой  участия  в  
дискусии  

72.  Координация и  
осигуряване  на 
последователност  и 
съгласуваност при  
подготовката на  позициите 
на Р България  в  областта 
на земеделието и  
рибарството по  реда на  
нормативно установената 
процедура  

Повишаване на 
конкурентноспособ
ността на  
българските 
селскостопански 
продукти в  
условията на 
членство в  ЕС  

Про грама на 
правителството  
на европейското  
развитие на 
България  2009 –  
2013  г .  

1.  Изготвяне на  
позиции ,  защитаващи 
националните 
интереси  по  всички 
въпроси,  свързани 
със земеделието и  
рибарството,  които 
се  разглеждат  в  
институциите на ЕС  

2010  г .  
Защита на 
интересите  на 
българския  
земеделски сектор  
и  на  българските  
земеделски 
производители 
чрез  ефективно  
участие в  процеса 
на работата  на 
европейските 
институции  

  
Изготвени 
позиции  

2.  Съгласуване на 
изготвените позиции 
с  всички  засегнати  
български 
институции с  оглед 
осигуряване  на 
единна национална 
позиция  и  
осигуряване  на 
последователност на 
представяните  
позиции  

2010  г .    
Съгласувани 
позиции  



 

 

73.  Поддържане на 
ефективна и  ефикасна 
система  за  официален  
контрол по безопасността и  
качеството на храните  

Постиган е на  висок  
стандарт за  
качество на живота 
и  защита здравето 
на потребителите ,  
чрез  гарантиране  
производството  и  
предлагането на  
качествени и  
безопасни 
земеделски 
суровини  и  храни  

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

Преглед  на 
националното 
законодателство и  
изготвяне на 
предложения за  
изменение  и  
допълнение  на 
нормативните актове  

2010  г .  

Изготвени 
нормативни актове 
и  осъществяване  
на единен  
официален  
контрол по 
безопасността на  
храните,  
фуражите  и  
здравеопазване на  
животните,  
обхващащ всички 
звена и  етапи  от  
хранителната  
верига   

  

Направен 
преглед на 
националното 
законодате -
лство  и  
изготвяне на 
предложения за  
изменение  и  
допълнение  на 
нормативните 
актове  

74.  Създаване на  единна  
система  за  извършване на 
официален  кон трол на 
храни и  фуражи  и  
здравеопазване на  
животните на  основата на 
оценка,  комуникация  и  
управление на  риска и  
прилагане на добри 
административни  практики 
на ЕС с  цел  постигане  на  
по - голяма гъвкавост,  
прозрачност и  
информираност на 
обществото,  относно 
качеството и  
безопасността на  храните  

Постигане на  висок  
стандарт за  
качество на живота 
и  защита здравето 
на потребителите ,  
чрез  гарантиране  
производството  и  
предлагането на  
качествени и  
безопасни 
земеделски 
суровини  и  храни  

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

1.  Разработване  на 
Стратегия за  единен  
орган  за  извършване 
на официален 
контрол на храни и  
фуражи  и  
здравеопазване на  
животните  

Декември  Осъществяване  на  
единен официален  
контрол по 
безопасността на  
храните,  
фуражите  и  
здравеопазване на  
животните,  
обхващащ всички 
звена и  етапи  от  
хранителната  
верига   

 

Разработена 
Стратегия за  
едина  система 
за  извършване 
на официален 
контрол на 
храни,  фуражи,  
здравеопазване 
на животните   

2.  Изготвяне на  
Устройствен 
правилник  на 
единния орган  за  
извършване на  
официален  контрол 
на храни и  фуражи  

Декември    

Приет 
Устройствен 
правилник  на 
единния орган  
за  извършване 
на официален 
контрол на 
храни,  фуражи 
и  
здравеопазване 
на животните  



 

 

75.  Създаване и  
поддържане  на единен 
публичен  ре гистър на 
обектите за  добив ,  
преработка,  съхранение  и  
търговия с  храни и  фуражи,  
странични животински  
продукти,  живи животни и  
др.  

Постигане на  висок  
стандарт за  
качество на живота 
и  защита здравето 
на потребителите ,  
чрез  гарантиране  
производството  и  
предлагането на  
качествени и  
безопасни 
земеделски 
суровини  и  храни  

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

Обединяване на 
съществуващите 
регистри в  системата 
на МЗХ и  МЗ и  
преминаването им в 
структурата на 
единния орган  за  
извършване на  
официален  контрол 
на храни и  фуражи,  
странични 
животински продукти ,  
живи животни и  др.  

Декември  

Създадена единна 
база -данни от  
регистрите на  МЗХ 
и МЗ  

 

Единна база -
данни  от  
регистрите на  
МЗХ и МЗ  

76.  Оптимизиране и  
ефективно поддържане  на 
информационните системи 
за  проследяване  на 
търговията с  животни,  
суровини  и  храни,  
системата  за  
идентификация  на 
животните и  системата за  
бързо съобщаване в  
случай на опасност 
произтичаща от  храни и  
фуражи ,  функциониращи на 
територията на ЕС  

Постигане на  в исок  
стандарт за  
качество на живота 
и  защита здравето 
на потребителите ,  
чрез  гарантиране  
производството  и  
предлагането на  
качествени и  
безопасни 
земеделски 
суровини  и  храни  

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

1.  Преминаване на 
съществуващите 
информационни 
системи  в  
структурата на 
единния орган  за  
извършване на  
официален  контрол 
на храни,  фуражи,  
живи животни и  др.   

Декември  
Прилагане на 
информационните 
системи  за  живи 
животни,  храни  и  
фуражи ,  
територията на 
България   

 

Преминаване 
на 
съществуващит
е 
информационни 
системи  в  
структурата на 
единния орган  
за  извършване 
на официален 
контрол на 
храни,  фуражи,  
живи животни и  
др.  

2.  Обучаване  на 
експертите  за  работа  
с  информационните  
системи   

Декември    

Брой  проведени 
обучения;  брой 
обучени  
експерти  за  
работа  с  
информационни
те  системи  



 

 

77 .  Унифициране 
прилагането на  
изискванията  за  
извършване на  официален 
контрол чрез оптимизиране 
на съществуващите 
компетентни органи и  
акредитирани  лаборатории  

Постигане на  висок  
стандар т за  
качество на живота 
и  защита здравето 
на потребителите ,  
чрез  гарантиране  
производството  и  
предлагането на  
качествени и  
безопасни 
земеделски 
суровини  и  храни  

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

Актуализиране на  
въпросници,  
инструкции  и  
наръчници  за  
въвеждане на  единни  
принципи  за  контрол,  
съгласно  
европейското 
законодателство  

Декември  
Въведени единни 
принципи  за  
контрол  

  

Изготвени 
въпросници,  
инструкции  и  
наръчници ,  с  
оглед  
осъществяване  
на единен  
официален  
контрол  

78.  Актуализиране на 
българския  държавен 
стандарт (БДС)  за  млечни 
и  месни продукти  

Постигане на  висок  
стандарт за  
качество на живота 
и  защита здравето 
на потребителите ,  
чрез  гарантиране  
производството  и  
предлагането на  
качествени и  
безопасни 
земеделски 
суровини  и  храни  

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

Изготвяне на  проекти 
на БДС за  отделни 
хранителни продукти  

Декември  

Подобряване 
качеството на 
млечните  и  месни  
продукти  

Изготвени 
проекти за  
актуализиране 
на  БДС за  
млечни  
продукти  

Изготвени 
проекти на БДС 
за  млечни и  
месни продукти  

79 .  Развитие на ефективен 
животновъден сектор чрез 
гарантиране здравословния 
статус на животните и  
хуманно  отношение  към  тях  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

1 .  Изпълнение на 
държавната 
профилактична  
програма (ДПП)  и  
одобрени от  ЕК  
програми за  надзор  и  
ерадикация на  някои  
заразни болести  по  
животните  

2010  г .  

ежемесечно  

Опазване  
здравето  на 
животните  

 
% обхванати  
региони  

2 .  Включване  на 
лабораториите  в  
международни  ринг  
тестове  

Декември  

Подобрена 
диагностична 
схема за  контрол 
на здравословното  
състояние  на 
животните  

 
Брой  проведени 
тестове  



 

 

3.  Осъществяване н а  
проверки за  спазване  
на  изискванията за  
защита и  хуманно  
отношение към 
животните по време 
на отглеждане ,  
транспортиране ,  
клане и  относно 
опитни  животни  

2010  г .  

ежемесечно  

Предпазени 
животни от  стрес 
и  причиняване  на 
болка и  страдание  

 
Брой  проверени 
обекти  

4 .  Изготвяне на  
Инструкции  и  
ръководства  за  
хуманно  отношение  
към животните  

2010  г .   
Брой  изготвени 
инструкции  

5 .  Изграждане на 
съоръжения за  
инспекция  и  място за  
почивка  на живи  
животни при  износ от  
ЕС  за  трети страни  
през пристанище 
Бургас  съгласно 
Решение на  
Комисията 2009 /979  

Декември   

Изграден 
граничен 
пропусквателен 
пункт  

80 .  Ефективен контрол 
върху идентификацията на 
животните  

Подобряване на 
условията за  
устойчиво 
развитие на 
земеделските 
стопанства  

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

Маркиране на едри  
преживни,  дребни  
преживни 
животни,свине  и  
еднокопитни.  
Издаване на 
паспорти  за  
еднокопитни по 
Регламент  504/2008  
г .  

2010  г .  

ежемесечно  

Проследяване  на 
движението на  
животните в  
стадото  

Коректни данни за  
наличните 
животни  

 

Брой  
извършени  
проверки за  
официален  
контрол  



 

 

81.  Постигане на надежден 
ветеринарномедицински 
контрол при 
обезвреждането или 
използването на странични 
животински продукти  

Постигане на  висок  
стандарт за  
качество на живота 
и  защита  здравето 
на потребителите ,  
чрез  гарантиране  
производството  и  
предлагането на  
качествени и  
безопасни 
земеделски 
суровини  и  храни  

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

1 .  Осъществяване на  
контрол върху  
събирането,  
преработването и  
унищожаването  на  
специфично и  високо 
рисковите материали 
за  ТСЕ  

 

2010  г .  

Осигуряване  на  
безопасна  за  
здравето  на 
човека и  
животните околна 
среда  

 
Брой  
извършени  
проверки  

2 .  Осъществяване на  
контрол върху  
използването на 
рибно брашно във  
фуражите  и  контрол 
за  влагане  на  
месокостно брашно 
във  фуражите  

2010  г .  
Опазване  
здравето  на 
животните  

 
Брой  
извършени  
проверки  

3 .  Извършване на  
планирани 
периодични  проверки 
в  обектите  за  добив ,  
преработка,  
съхранение и  
реализация на 
хранителни прод укти 
от  животински  
произход  за  спазване 
изискванията  на 
Регламент  
ЕО/1774/2002  г .  

2010  г .  
Защита на 
здравето  на 
потребителите  

 
Брой  
извършени  
проверки  

4 .  Периодични 
проверки в  
предприятията  за  
странични 
животински продукти  

 
Защита на 
здравето  на 
потреб ителите  

 
Брой  
извършени  
проверки  



 

 

82.  Гарантиране  
изпълнението  на  
държавната  политика  във  
ветеринарномедицинската  
област  

Постигане на  висок  
стандарт за  
качество на живота 
и  защита здравето 
на потребителите ,  
чрез  гарантиране  
производството  и  
предлагането на  
качествени и  
безопасни 
земеделски 
суровини  и  храни  

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

Извършване на  
планов контрол  на 
поделенията на  
НВМС и  проверки по 
сигнали ,  молби и  
жалби срещу  
незаконни или  
неправилни  действия  
или  бездействия на  
служителите  от  
териториалните 
звена на НВМС  

2010  г .  

Повишаване 
ефективността на 
дейността  на 
териториалните 
звена  

 

Брой  
извършени  
проверки  на 
поделенията;  

% на 
разрешените в  
срок  сигнали ,  
молби и  жалби  

83 .  Осигуряване на 
ефективен к онтрол върху  
суровини  и  храни от  
животински произход,  внос,  
износ,  транзит и  
вътрешнообщностна 
търговия,фуражи и 
фуражни  добавки ,  
ветеринарномедицински 
препарати  

Постигане на  висок  
стандарт за  
качество на живота 
и  защита здравето 
на потребителите ,  
чрез  гарантиране  
производството  и  
предлагането на  
качествени и  
безопасни 
земеделски 
суровини  и  храни  

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

1 .  Извършване на  
ветеринарни  
проверки,  инспекции  
и  одити съгласно 
оценката на  риска 
във  всички обекти,  
произвеждащи,  
съхраняващи и 
търгуващи със  
суровини  и  храни от  
животински произход  

2010  г .  

Намаляване до  
минимум на  риска 
от  хранителни 
отравяния и  
инциденти  на 
потребителите  

 

Брой  
извършени  
проверки,  
инспекции и  
одити .  

Брой  съставени 
предписания  

Брой  съставени 
актове  

2 .  Извършване на  
одит на  системата 
НАССР  

2010  г .  

Спазване  на 
хигиенните 
изисквания  и  
прилагането на  
добри практики  на 
всички  етапи на 
производството ,  
преработката и  
дистрибуцията на 
храните  

 

Брой  
извършени  
одити  на 
системата  или 
на процедури ,  
основани на 
НАССР  



 

 

3.  Изготвяне и  
изпълнение на 
мониторингов  план за  
контрол на вноса на 
животински продукти  
и  живи животни  

2010  г .  

Недопускане на 
територията на ЕС 
на продукти,  
носещи риск  за  
здравето  на 
хората и  
животните  

 

Изготвен  
мониторингов  
план базиран 
на подробен  
анализ на 
риска,  
обхващащ 
третите  страни  
и  
предприятията  
в  тях ;  

Брой  взети  
проби.  

4 .  Извършване на  
постоянен граничен  
контрол на 
одобрените от  ЕК  
гранични пунктове от  
граничните 
ветеринарни  
инспектори и  
извършване на  
граничен контрол  
(домашни любимци  и  
личен багаж)  на  
входните  гранични 
точки с  трети  страни  

2010  г .  

Недопускане на 
територията на ЕС 
на продукти,  
носещи риск  за  
здравето  на 
хората и  
животните  

 

Брой  
проконтролиран
и и  
дезинфекциран
и МПС ;  

Брой  издадени  
разрешителни  
за  внос ;  

Брой  
обработени 
пратки  

5 .  Изпълнение на 
годишен план за  
контрол по 
безопасността на  
фуражите ,  в  който са  
предвидени 
конкретен брой  
провер ки и  вземане 
на проби от  фуражи  

2010  г .  

Гарантиране  
изхранването на 
животните с  
безопасни фуражи  
по отношение 
преработени 
животински 
протеини  и  
употреба  на 
медикаментозни 
фуражи  

 

Брой  проверки 
на фуражи ;  

Брой  
контролирани 
пратки  с  
фуражи  



 

 

6.  Изпъление на 
годишен 
инспекционен план 
за  официален 
контрол върху  
ветеринарномедицин
ски  продукти (ВМП)    

2010  г .  

Недопускане 
употреба  на 
нелицензирани  и  
забранени ВМП.  

Гарантиране  
производството  на  
качествени  
имунологични и  
лекарствени ВМП  

 

Брой  
извършени  
инспекции на  
производители 
и  търговци на 
ВМП  

84.Осъществяване на  
контрол за  наличие на  
остатъци от  
ветер инарномедицински 
препарати и  замърсители  
на околната среда  в  
животни и  хранителни 
продукти от  животински 
произход  

Постигане на  висок  
стандарт за  
качество на живота 
и  защита здравето 
на потребителите ,  
чрез  гарантиране  
производството  и  
предлагането на  
качествени и  
безопасни 
земеделски 
суровини  и  храни  

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

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  

 

Гарантиране  
безопасността на  
суровини ,  храни и  
живи животни  по  
отношение 
недопускане  на 
остатъци от  ВМП и 
замърсители  от  
околната  среда  

 
Брой  взети  
проби  

85.  Създаване на  
Специализирана държавна 
администрация  на 
бюджетна издръжка  към 
Изпълнителна а генция по  
горите  (ИАГ)  за  
осъществяване  на строг  
държавен контрол  при 
опазване на обществените 
интереси  спрямо 
продуктите,  функциите и  
услугите,  предлагани от  
горите  на  България,  въз 
основа  на добрите 
национални традиции и  
водещите практики в  ЕС  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункциона -
лно стопанисване 
на горите  

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

1.  Изготвяне и  
приемане на  нов 
Закон за  горите (ЗГ)  
и  нов Устройствен  
правилник  на ИАГ   

Юни  

Изготвен  цялостен 
законов пакет за  
оптимизиране на 
организационната 
структурата за  
управление на  
държавните гори 
чрез  разделяне  на 
обществените  и  
контролни 
функции от  
икономическите и  
стопански 
дейности   

  

Изготвен  нов 
Закон за  
горите ;   

Изготвен  нов 
Устройствен 
правилник  на 
ИАГ  

2.  Структуриране  на  
Специализираната 
държавна 
администрация  за  
контрол на 
централно,  
регионално и  местно  
ниво  

Юли    
Брой  съ здадени  
структури  



 

 

86.  Установява не  на 
икономически жизнени  ДГС 
и ДЛС,  чрез  подходящи 
механизми за  инвестиции  и  
сътрудничество  с  
предприемачите в  горите  и  
подкрепа  на  инициативи  за  
развиване на разнообразни 
и  печеливши дейности  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1.  Създаване  на 
предприятие(я)  
“Държавни гори ”  на  
национално и  
регионални нива  

Септември  

Функциониращи 
икономически 
жизнени  ДГС и 
ДЛС  

  
Брой  създадени  
предприятия   

2.  Оптимизиране  
броя и  функциите на  
Държавни горски 
стопанства  (ДГС)  и  
Държавни ловни 
стопанства  (ДЛС)  и  
преструктурирането  
им  

Юни    

Брой  
оптимизирани  
ДГС и  ДЛС;  

Брой  одобрени 
финансови 
планове   

87.  Изработване на 
стратегически  документ за  
развитие на ловното 
стопанство  в  Р България  за  
периода  2010 –  2025 г .  и  
актуализация на законовия 
пакет,  ре гламентиращ 
развитието на ловното 
стопанство  в  страната  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1.  Изготвяне на  
анализ и  изработване 
на Национална 
стратегия за  
развитие на ловното 
стопан ство  в  Р 
България  за  периода  
2010  –2025  г .   

Септември  

Развитие на  
ловното 
стопанство  в  
България  

  
Изготвен  
анализ  

2.  Изготвяне и  
приемане на  
изменения  и  
допълнения  на  
Правилника за  
прилагане на ЗЛОД  

Март    

Приети 
изменения  и  
допълнения  на  
Правилника за  
прилагане на 
ЗЛОД  

3.  Изработване и  
приемане на  Наредби 
по ЗЛОД  

Декември    

Брой  
разработени  и  
приети наредби  
по ЗЛОД  

88.  Внедряване на 
сертификацията ,  като  
водещ инструмент  на 
обществения контрол  в  
горите  и  гаранция  за  
многофункционалното им  
стопанисване  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн

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

1.  Изготвяне на  
Програма за  
сертифициране на  
държавните гори по 
региони  и  анализ на  
необходимите 
средства  

Юли  

Прилагане на 
обществен 
контрол в  горите,  
като  гаранция за  
многофункционалн
ото  им 
стопанисване  

  
Разработена 1  
бр.  програма  



 

 

о стопанисване  на 
горите  

2.  Разясняване на  
целите и  
необходимостта от  
сертификация ,  сред  
недържавните 
собственици на гори  

2010  г .    

Брой  проведени 
семинари,  
съвещания ;  

Брой  издадени  
брошури   

3.  Осигуряване  на  
средства  за  
сертификация  на 
държавните гори,  
съответно от  
държавния бюджет 
и /или от  собствените 
приходи на 
държавните 
предприятия  и  
собствениците на 
гори,  както  и  по -
линията на  
международни  
фондове  ( чрез 
проекти и  др . )  

2010  г .    

Размер на 
осигурени  
средства  от :  
Държавния 
бюджет ,  
собствени 
приходи на ДП,  
международни  
фондове  

89.  Осигуряване на 
равнопоставеност  на 
собствениците и  държавна 
подкрепа  за  развитие на 
общинската и  частната 
горска собственост  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1.  Правно  
регламентиране  на  
равнопоставеност  на 
собствениците на 
гори в  новия ЗГ,  
както  и  в  
съответните 
поднормативни 
актове  

Юни  
Устойчиво 
функциониране  на 
горите    

  

Разписани  в  
новия ЗГ и  
други 
поднормативни 
актове  правни  
норми,  
регламенти -
ращи 
равнопоставе -
ност на  
собствениците 
на гори  



 

 

2.  Разработване  и  
утвърждаване на 
програма за  
осигуряване  на 
държавна подкрепа 
за  развитие  на 
общинската и  
частната 
собственост,  в  т . ч  
чрез  осигуряване на 
обучение и  
консултации  относно  
стопанисване и  
ползване на горите ,  
кандидатстване с  
проекти по ПРСР 
(2007  –  2013 г . )  

Декември    
Разработена и  
утвърдена 
програма   

 3.  Създаване на  
обществени  
горскостопански 
съвети към РИГ,  за  
решаване на  
регионални и  местни 
горскостопански 
проблеми,  зася гащи 
недържавните и  
държавни гори  

Декември    
Брой  действащи 
горскостопански 
съвети към РИГ  

90.  Подготовка  и  
изпълнение на програми за  
обучение на  държавните 
служители  и  служителите  
от  държавните  търговски  
предприятия ,  
собствениците на 
недържавни го ри ,  в  т . ч  
служителите  на  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1 .  Изработване на  
програми и графици  
за  обучение на 
държавните 
служители  и  
служителите  от  
държавните 
търговски 
предприятия  

Септември     

Брой  
разработени  и  
утвърдени  
програми и 
графици  



 

 

структурите  (общински 
предприятия ,  търговски 
дружества и  др . ) ,  които  ги  
управляват  за  изграждане 
на капацитет за  бизнес 
планиране,  търговско 
управление,  поведение  и  
финанси,  работа с  
програмите и  мерките на 
ЕС  

2 .  Провеждане  на 
курсове и  семинари 
по предварително 
изготвените и  
утвърдени  проекти ,  
програми и графици  

Декември    

Брой  проведени 
курсове и  
семинари;  брой  
обучени  
служители  

91.  Прилагане  на  
прозрачна,  пазарно 
ориентирана и  регионално 
диференцирана  ценова 
политика на горските  
продукти,  услуги  и  
функции,  вкл .  създаване  на 
борси  за  горски продукти  и  
електронна търговия  с  тях  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1.  Оптимизиране  на 
поднормативната  
уредба  в  горите и  
разработване на 
методика с  цел 
постигане  на 
прозрачна,  пазарно 
ориентирана и  
регионално 
диференцирана  
ценова  политика на  
горските  продукти,  
услуги и  функции  

Декември  

Стимулиране  
развитието на 
националния  
горскопромишлен 
комплекс ,  
запазване и  
създаване на нови 
работни места  

  

Брой  
разработени  и  
приети 
поднормативни 
актове   

2.  Усъвършенстване  
на маркетинга  на 
дървесината,  чрез 
провеждане на 
периодични  пазарни 
проучвания  и  
разработване на 
ситуационни анализи 
за  осигуряване на  по -
висока ефективност 
при  договарянето и  
продажбите на  
дървесина  

Декември    

Брой  
извършени  
маркетингови 
проучвания  на  
вътрешния и  
външния пазар   



 

 

92.  Стимулиране на 
публично -частните  
партньорства  и  
дългосрочното  договаряне 
в  горския сектор ,  в  т . ч .  за  
развитие на 
инфраструктурата в  горите  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1.  Правно  
регламентиране  на  
публично -частните  
партньорства  (ПЧП)  
чрез  разработвания 
нов ЗГ както  и  
оптимизиране на 
съответната  
поднормативна  
уредба   

Юни  

Стимулиране  
развитието на 
националния  
горскопромишлен 
комплекс ,  
запазване и  
създаване на нови 
работни места  

  

Разписани  в  
новия ЗГ 
правни  норми ,  
регламентиращ
и ПЧП  

2.  Приемане и  
изпълнение на 
програма за  строеж,  
ремонт и  поддръжка  
на горските пътища  

Декември    

Приета 
програма;  
осигурени  
средства ;   

Изградени и  
ремонтирани 
горски  пътища 
(км)   

3.  Изучаване  на 
европейския  опит и  
добрите практики  за  
прилагане на 
дългосрочни проекти 
и  до говаряне в  
горския сектор ,  чрез  
обмен на  
специалисти и  др.  и  
адаптирането  им към 
условията у  нас  

2010  г .    

Брой  участия  в  
проекти и  
сключени  
браншови 
договори на 
национално и  
международно 
ниво  

93.  Разширяване дела  на  
оползотворяване на 
дървесната  биомаса от  
горите  за  енергийно 
производство  от  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  

Програма на 
правителството  
на европейското  
развитие на 
България  2009 –   

1.  Проучване ,  
картиране и  оценка 
на горско -дървесната  
биомаса като ресурс 
за  енергия  

Декември  

Стимулиране  
развитието на 
националния  
горскопромишлен 
комплекс ,  

  
Извършено 
проучване и  
анализ  



 

 

възобновяеми източници 
(потенциал  до  500 МW)  

принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

2013  г .  

2.  Подпомагане 
създаването на 
плантации  от  
бързорастящи 
дървесни видове за  
производство  на  
дървесна  биомаса за  
енергийно 
производство  

Декември  

запазване и  
създаване на нови 
работни места  

  

Брой  
подпомогнати 
ДГС,  
ДЛС,недържавн
и собственици  
на гори ;   

Размер на 
площите,  заети 
с  “енергийни 
плантации ”  

3.  Подпомагане на  
разработването и  
изпълнението на 
местни  и  ре гионални 
пилотни проекти за  
производство  на  
енергия  базирана на  
дървесна  биомаса  

Декември    

Брой  
подпомогнати 
ДГС,  ДЛС,  
недържавн и 
собственици на 
гори за  
изготвяне на 
проекти  

94.  Облекчаване на  
регулаторните механизми в 
сектора,  стимулиране на  
фирми по  места за  
въвеждане на  съвременни 
контролни механизми чрез 
сертифициране на  
производството  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1.  Преглед  и  ревизия 
на лицензионните  и  
регистрационни  
режими в сектор 
“Гори”  

Юли  

Стимулиране  
развитието на 
националния  
горскопромишлен 
комплекс ,  
запазване и  
създаване на нови 
работни места  

  

Намален  брой 
ограничителни 
режими в 
сектор  “Гори ” ;   

2.  Правно  
регламентиране  
намаляването на 
регулаторните 
механизми в горския 
сектор  в  новия ЗГ  

Юни    

Разписани  в  
новия ЗГ и  
други 
поднормативни 
актове  правни 
норми,  
регламентиращ
и намаляването 
на 
регулаторните 
механизми в 
горския сектор  



 

 

3.  Стимулиране  
регистрация и  
дейност  на фирми от  
горския сектор  в  
малки общини  и  
населени  места  

Декември    

Брой  изготвени 
правилници,  
наредби ,  
инструкции  

95.  Внедряване 
разработването на 
дългосрочни програми за  
многофункционално 
развитие на горите на  
регионално и  общинско 
ниво  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1.  Включване  в  
законовата 
нормативна уредба 
за  горите на 
изискване за  
разработване на 
дългосрочни планове  
за  
многофункционално 
развитие на горите 
на ре гионално и  
общинско ниво  

Юни  

Децентрализация  
на управлението  
на горските 
ресурси чрез 
постепенно  
предприемане на 
стъпки  за  
доброволно ,  
икономически,  
социално и  
екологично 
обосновано  
прехвърляне  на  
права,  
задължения и  
отговорности от  
държавата към 
общините,  на  
базата на  
дългосрочно 
договаряне  

  

Разписани  в  
новия ЗГ 
правни  норми ,  
регламенти -
ращи 
разработването 
на дългосрочни  
планове  

2.  Провеждане  на 
разяснителни 
кампании за  
многофункционално 
стопанисване на  
горите  в  рамките на  
Обществените 
горскостопански 
съвети към РИГ  

Постоянен    
Брой  проведени 
разяснителни 
кампании  

96.  Създаване на  
обективни възможности  за  
пълноценно  усвояване  на  
европейските фондове за  
горите ,  стимулиране  
развитието на местната  
икономика и  бизнес и  
повишаване обще ствената 
заинтересованост от  
устойчивото и  
природосъобразно 
стопанисване на  горите  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1 .  Повишаване  на 
административния 
капацитет в  
структурите  на ИАГ и  
Предприятие 
“Държавни гори ”  за  
изготвяне на проекти 
и  кандидатстване за  
финансово  
подпомагане  по  
структурните  
фондове  на  ЕС  

Декември  

Децентрализация  
на  управлението  
на горските 
ресурси чрез 
постепенно  
предприемане на 
стъпки  за  
доброволно ,  
икономически,  
социално и  
екологично 
обосновано  

  

Брой  проведени 
обучения;   

Брой  обучени 
служители  



 

 

2.  Организиране  на 
информационни 
кампании и  семинари 
за  разясняване  на 
възможностите за  
кандидатстване по 
ПРСР и ОПОС  

Декември  

прехвърляне  на  
права,  
задължения и  
отговорности от  
държавата към 
общините,  на  
базата на  
дългосрочно 
договаряне  

  

  

Брой  проведени 
мероприятия  

97.  Създаване на  
междуведомствен  съвет за  
научно  обслужване,  
участие в  реализиране и  
внедряване  на европейски 
и  световни проекти и  
инициативи относно  
превенцията  и  адаптацията 
на горите  към 
климатичните  промени  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1.  Извършване на  
подготвителни 
дейности по 
създаване на 
междуведомствен  
съвет,  уточняване на 
участниците в  не го ,  
неговия статут  и  др.   

Септе мври  

Подобряване 
защитата и  
подпомагане  
адаптацията на  
българските гори 
към климатичните  
промени  

  

Брой  изготвени 
и  приети 
нормативни  и 
поднормативни 
актове  

2.  Създаване  на 
междуведомствен  
съвет със съответния 
административен акт  

Ноември    

Създаден  
междуведомств
ен съвет;  
проведено 
първо 
заседание ;   

Изготвен  план 
за  действие  

3.  Разработване  или 
участие в  изпълнение  
и  внедряване  на 
международни  
проекти и  инициативи 
относно  превенцията 
и  адаптацията  на  
горите  към  
климатичните  
промени  

Декември    

Брой  
разработени  
проекти;  

Брой  участия  в  
международни  
проекти и  
инициативи  



 

 

4.  Оптимизиране  
броя и  
модернизиране  на 
специализираните 
звена по лесозащита 
и  горски семеконтрол  

Декември    

Изготвен  
анализ и  
предложение за  
структурни  
промени  и  
оптимизиране 
на 
специализирани
те звена  по  
лесозащита  и  
семеконтрол  

5.  Изготвяне и  
прилагане на нова  
концепция  за  статута  
и  дейността  на 
опитните  станции 
към държавния  
горски  сектор  

Септември    

Изготвена нова  
концепция ;   

Извършени  
действия по 
прилагането й  

98.  Подобряване  на  
мерките по опазване  на 
горите  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1.  Разработване ,  
обсъждане  и  
приемане на  
програма с  мерки и  
план за  действие за  
опазване на горите,  
съвместно  с  
полицейските 
служби ,  
неправителствения 
сектор ,  общините и  
др.  във  връзка с  
новите структури в  
държавния горски 
сектор  

Септември  
Подобряване 
защитата на 
българските гори  

  

Изготвени,  
обсъдени  и  
приети мерки ;  

План  за  
действие за  
опазване на 
горите  



 

 

2.  Оптимизиране  
системата  на контрол  
и  опазване на горите ,  
съобразена  с  новия 
Закон за  горите,  
новите структури в  
горите  и  принципите 
на равнопоставеност 
на собствениците на 
гори  

2010  г .    

Оптимизирани  
контролни 
структури  за  
опазване на 
горите ;   

Оптимизирани  
документи за  
сеч,  транспорт 
и  др .  на  
дървесина  

3.  Изготвяне и  
прилагане на 
специфични 
разяснителни мерки 
и  кампании за  
повишаване на  
заинтересованостт а  
и  включване на 
местното  население  
в  опазването на 
горите  

2010  г .    

Брой  проведени 
кампании и  
инициативи;  

Брой  на 
включени  
общини и  
региони  и  площ 
на обхванатите 
гори  

99.  Осъвременяване  
националния  план за  
превенция  и  защита на  
горите  от  пожари и  
подобряване контрола за  
реализиране на 
противопожарните  
дейности в  горите  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

Актуализация на  
националния  план за  
превенция  и  защита 
на горите  от  пожари 
и  подобряване 
контрола  за  
реализиране на 
противопожарните  
дейности в  горите 
предвид новия ЗГ и  
новите структури в  
държавния горски 
сектор  

2010  г .  
Подобряване 
защитата на 
българските гори  

  

Актуализиран  
национален 
план за  
превенция  и  
защита на 
горите  от  
пожари  



 

 

100.  Разработване и  
приемане на  съвременни ,  
природосъобразни режими 
за  управление на горите в  
защитените територии  и  
тези попадащи в  
европейската екологи чна  
мрежа  “Натура ”  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

Постигане и  
поддържане  на 
благоприятен  
консервационен 
статус на горските  
местообитания  и  
местообитанията  на  
видове в  горите ,  
включени  в  НЕМ 
НАТУРА 2000 с  
особено  внимание 
към подпомагане  на 
недържавните 
собственици на гори 
включени  в  нея  

2010  г .  

Подобряване 
управлението на  
горите  в  
защитените 
територии  

  

Брой  
разработени  и  
приети 
нормативни 
актове  

101 .  Провеждане на 
кампании за  разясняване  
на ползите от  горите и  
съвременните начини за  
опазването им  сред 
обществеността  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1.  Разработване  и  
приемане на  
Комуникационна  
стратегия на ИАГ и  
регионалните й  
структури  

Юни  

Устойчив и  
конкурентноспо -
собен горски  
сектор  

  
Приета 
Комуникационн
а стратегия  

2.  Периодично  
провеждане на 
информационни 
кампании и  други 
мероприятия,  
съвместно  с  НПО и  
др.  заинтересовани 
от  съдбата на 
българските гори 
организации  и  
институции  

2010  г .   

Брой  проведени 
информационни 
кампании и  
семинари  



 

 

3.  Подкрепа на 
национални и  местни 
културни 
образователни  и  
научни  инициативи,  
свързани със  
запазването на  
традициите и  бита на 
българите  

2010  г .   

Брой  
инициативи,  
участия и  
информирани 
лица  

102.  Прилагане на 
общоевропейски методи  за  
оценка на 
недървопроизводствените 
функции и  услуги от  горите 
и  на  финансовото и  
функционалното им 
осигуряване  в  бъдещ 
период.  Координиране  
внедряването  на принципа 
“Ползвателят плаща”  за  
ресурси от  горите ,  с  
останалите заинтересовани 
ведомства  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

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

1.  Проучване  на 
европейската 
практика за  
осигуряване  на 
финансирането на  
публичните ползи,  
услуги и  функции на  
горите  

Януари  

Подобряване 
защитата и  
подпомагане  
адаптацията на  
българските гори 
към климатичните  
промени  

  
Доклад и  
предложения за  
новия ЗГ  

2.  Залагане  на  
текстове в  новия ЗГ,  
гарантиращи 
заплащането на 
публичните ползи и  
услуги осигурявани  и  
предоставяни от  
горите ,  в  т . ч  
въвеждане на  
“екологична такса ”  и  
др.   

Юни   

Разписани  в  
новия ЗГ 
правни  норми ,  
регламентиращ
и заплащането 
на публичните  
ползи и  услуги  



 

 

103.  Стимулиране  на 
биологичното производство 
на продукти и  разширяване 
на екологичните  услуги  в  
горските  територии  

Устойчиво и  
конкурентноспособ
но развитие на  
горския сектор  в  
съответствие с  
принципите  за  
многофункционалн
о стопанисване  на 
горите  

Програма на 
правителството  
на е вропейското  
развитие на 
България  2009 –   
2013  г .  

1.  Промени в  
нормативната и  
поднормативна  
уредба  за  въвеждане  
на нови  механизми ,  
управление и   
организация  на 
ползването на 
недървесни продукти  
и  услуги ,  
осигуряваща по -
високи приходи за  
собствениците и /или 
за  ползвателите  

Декември      

Приети промени 
в  нормативната 
и  
поднормативна  
уредба  

2.  Разработване  на 
пилотни проекти за  
инвентаризация и  
оценяване на 
ресурсите при 
устройство на горите  
и  иновационен 
маркетинг  на  горски  
продукти и  услуги  

2010  г .      
Брой  
разработени  
проекти  

3.  Подпомагане 
култивираното  
отглеждане на  
лечебни растения ,  
горскоплодни видове 
и  др .  

2010  г .      

Брой  
подпомогнати 
ДГС,  ДЛС,  
недържавни 
собственици на 
гори  

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

Жизнеспособни 
малки и  средни 
предприятия  и  
развити дейности,  
създаващи доходи ,  
извън земеделието  

Програмата за  
развитие на 
селските  райони 
(ПРСР) ;   

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

1 .  Създаване  на 
нормативна уредба 
за  прилагане на 
стратегии  за  местно 
развитие  

Юни  

Създаване  на 
нормативни 
предпоставки за  
развитие на 
местните  
инициативи  

  
Създадена 
нормативна 
уредба  

2 .  Създаване  и  
подкрепа  за  местни 
инициативни групи  
(МИГ)  

Декември  
Създадени и  
подкрепени МИГ  

  
Регистрирани  
30 МИГ  



 

 

105.  Подкрепа  на  бизнес 
начинания ,  които 
възраждат местните 
традиции и  съхраняват 
специфики те на селските  
общности  

Жизнеспособни 
малки и  средни 
предприятия  и  
развити дейности,  
създаващи доходи ,  
извън земеделието  

ПРСР;  

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

Подкрепа на  
микропредприятия 
които възраждат 
местните  традиции  в  
селските  райони  

Декември  

Възродени  местни 
традиции и  
съхранени 
специфики на 
селските  
общности  чрез 
подкрепените 
микропредприятия  

  

Одобрени за  
подпомагане  
400 
микропредприят
ия  

106.  Изготвяне  на анализ  
за  възможностите  за  
преразпределяне на  
средствата  между  мерките 
от  ПРСР  

Жизнеспособни 
малки и  средни 
предприятия  и  
развити дейности,  
създаващи доходи ,  
извън земеделието  

ПРСР;   

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

Изготвяне на  
междинна оценка по 
ПРСР  

Декември  

Оптимално  
разпределение  и  
използване на 
средствата  от  
ЕЗФРСР  

  

Изготвена 
междинна 
оценка от  
независими  
оценители  

107.  Подобряване на 
инфраструктурата в  
селските  общини по  
отношение на туризма ,  
общинските  пътищата,  
водоснабдяването и  
канализацията чрез мерки 
от  ПРСР  

Жизнеспособни 
малки и  средни 
предприятия  и  
развити дейности,  
създаващи доходи ,  
извън земеделието  

ПРСР ;  

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

1.  Подкрепа на 
общински  
инфраструктурни 
проекти,  свързани с  
туризма   

2010  г .  

Подобряване 
качеството на 
живот ,  развитие 
на 
инфраструктурата 
и  основните  
услуги за  бизнеса 
и  населението 
чрез  подкрепени 
проекти за  
общински  
инфраструктурни 
проекти,  свързани 
с  туризма  

  

Одобрени поне  
20 
инфраструктурн
и проекти,  
свъ рзани с  
туризма  



 

 

2.  Подкрепа на 
общински  пътища,  
водоснабдяване и  
канализация  

2010  г .  

Подобряване 
качеството на 
живот ,  развитие 
на 
инфраструктурата 
и  основните  
услуги за  бизнеса 
и  населението 
чрез  подкрепени 
проекти за  
общински  пътища,  
водоснабдяване и  
канализация  

  

Одобрени поне  
50 проекта за  
общински  
пътища,  
водоснабдяване 
и  канализация  

108.  Благоустройство на 
селата  чрез обновяване на 
сградния фонд на социални 
заведения ,  на   улиците ,  
парковете,  к ултурни  и  
сгради  с  местно значение 
чрез  мерки  от  ПРСР  

Жизнеспособни 
малки и  средни 
предприятия  и  
развити дейности,  
създаващи доходи ,  
извън земеделието  

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

1.  Подкрепа за  
обновяване на  
сградния фонд на 
социални заведения 
в  селски те  райони  

2010  г .  

Подкрепени  
проекти за  
обновяване на  
сградния фонд на 
социални 
заведения  

  

Одобрени поне  
10 проекта,  
включващи 
обновяване на  
сградния фонд 
на социални 
заведения  

2.  Подкрепа за  
обновяване на  
населените  места в  
селските  райони чрез 
проекти за   улиците,  
парковете,  к ултурни  
и  с гради с  местно  
значение  

2010  г .  

Подкрепени  
проекти за  
изграждане/ремон
т на  улиците,  
парковете,  
културни и  сгради  
с  местно значение 
в  селските  райони  

  

Одобрени поне  
50 проекта за  
изграждане/рем
онт на улиците ,  
парковете,  
културни сгради 
и  с гради с  
местно  
значение  в  
селските  
райони  

109.  Създаване на 
центрове  за  услуги  за  
селското население,  чрез  
мерки от  ПРСР,  така  че  да 
се  осигури  подобрен 
достъп до култура,  
развлечения и  спорт,  

Жизнеспособни 
малки и  средни 
предприятия  и  
развити дейности,  
създаващи доходи ,  
извън земеделието  

ПРСР;  

Програма на 
правителството  
на европейското  
развитие на 
България  2009 –   

1.  Подкрепа за  
обновяване на  
центрове  за  услуги  
за  селското  
население  

2010  г .  

Подкрепени  
проекти за  
изграждане/ремон
т на  центрове за  
услуги за  селското  
население  

  

Одобрени поне  
10 проекта за  
изграждане/рем
онт на центрове  
за  услуги за  
селското 
население  



 

 

услуги за  децата  и  
уязвимите групи,  
информационни и  
комуникационни услуги  

2013  г .  

2.  Подкрепа за  
обновяване на  
центро ве  за  култура,  
развлечения и  спорт,  
услуги за  децата  и  
уязвимите групи  

2010  г .  

Подкрепени  
проекти за  
обновяване на   
центрове  за  
култура,  
развлечения и  
спорт ,  услуги  за  
децата  и  
уязвимите групи  

  

Одобрени поне  
10 проекта за  
обновяване на   
центрове  за  
култур а,  
развлечения и  
спорт ,  услуги  за  
децата  и  
уязвимите 
групи  

3.  Подкрепа за  
обновяване на  
центрове  за  
информационни и  
комуникационни 
услуги  

2010  г .  

Подкрепени  
проекти за  
изграждане/ремон
т на  центрове за  
информационни и  
комуникационни 
услуги  

  

Одобрени поне  
10 проекта за  
изграждане/рем
онт на центрове  
за  
информационни 
и  
комуникационни 
услуги  

110 .  Осигуряване 
финансирането на  
Националния план  за  
развитие на биологичното 
земеделие  в  България 2007 
–  2013 г .  

Жизнеспособни 
малки и  средни 
предприятия  и  
развити д ейности,  
създаващи доходи ,  
извън земеделието  

ПРСР;   

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

1.  Актуализиране на  
дейностите от  Плана 
и  финансовите  
средства  за  
изпълнението им  

Декември  

Приоритетно 
изпълнение и  
реализац ия на 
заложените  в  
Националния план  
за  развитие  на 
биологичното 
земеделие  в  
България  през  
2007  –  2013 г .  
дейности и  задачи 
чрез  одобрен 
актуализиран план 
за  развитие  на 
биологичното 
земеделие  

  

Одобрен  
актуализиран 
план за  
развитие на 
биологичното 
земеделие  

2.  Изготвяне  и  
съгласуване на  
финансова  обосновка 
за  периода 2010  –  
2012  г .  

Декември  

Изготвена и  
одобрена  
финансова  
обосновка  

  

Изготвена и  
одобрена  
финансова  
обосновка  



 

 

 

111.  Стартиране 
прилагането на  
предвидените  за  
стартиране на по -късен 
етап мерк и от  ПРСР  

Жизнеспособни 
малки и  средни 
предприятия  и  
развити дейности,  
създаващи доходи ,  
извън земеделието  

ПРСР;  

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

1.  Създаване  на 
отделен слой на  
местата по  Натура  
2000  в  СИЗП,  както  и  
отделен слой на  
земите с  висока 
природна стойност  

Декември  

Насърчаване на  
земеделските 
стопани за  
използване на 
възможностите за  
подпомагане  в  
областта  на  
агроекологията и  
компенсаторните  
плащания в  
местата по  Натура  
2000  чрез 
коригиран софтуер 
на СИЗП  

  
Коригиран 
софтуер  


