
ОДОБРЯВАМ: 
Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ 
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
И ХРАНИТЕ 

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2011 Г.   

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

 
Цели за 2011 г. 

Стратегически цели 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок /месец 
през 2011 г./ 

Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

 

Индикатор за целево 
състояние 

(заложен в началото 
на 2011 г.) 

1 2 3 4 5 6  7 

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

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. 
Програма за 
развитие на 
селските 
райони 2007-
2013 г. 

1. Финализиране на 6-то 
изменение на ПРСР, след 
получаване на бележки от ЕК 
 
2 .Подготовка на  7-мо 
изменение на ПРСР 

март 
 
 
 
февруари 

Гарантиране на 
европейско и 
национално 
финансиране за 
селското стопанство 

Проведено 
заседание на 
Комитета за 
наблюдение на 
ПРСР за  
разглеждане на 7-
мо изменение на 
ПРСР   

Изменения на ПРСР, 
целящи по-успешното 
прилагане на 
Програмата и 
усвояването на 
средствата от ЕС 

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

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

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

1. Изготвяне на анализ за 
усвояване на средствата за 
Директни плащания по 
Схемата за единно плащане 
на площ за 2010 г. 
 
2. Актуализиране на 
финансовия пакет за директни 
плащания през 2011 г. 
 
3. Изчисляване на финансовия 
пакет за  специфична 
подкрепа по чл.68 на 
Регламент 73/2009 г. за 2011 г. 
 
4. Изчисляване на единната 

 
 

ноември 
 
 
 

ноември 
 
 
 
 

ноември 
 
 
 

ноември 

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

Изготвяне на текущ 
анализ за 
оторизираните 
средства по СЕПП 
за 2010г.  
 
 

Изчислен окончателно 
годишен финансов 
таван и плащане на 
хектар, след 
консултация с ЕК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публикувана Наредба  
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ставка за плащане на единица 
площ за 2011 г. 
 
5. Изготвяне на Наредба за 
изменение и допълнение на 
наредба № 5 от 27 февруари 
2009 г. за условията и реда за 
подаване на заявления по 
схеми и мерки за директни 
плащания; 
 
6.Изготвяне на Наредба за 
изменение и допълнение на 
наредба № 105 от 22 август 
2006 г. за условията и реда за 
създаване, поддържане, 
достъп и ползване на 
интегрираната система за 
администриране и контрол 
 

 
 
 
 
 
       юли 
 
 
 
 
 
 
 
      

юли 

 
 
 
 
 
Публикувана Наредба  
 
 

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

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

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

1. Изготвяне на анализ за 
усвояване на средствата за 
националните доплащания 
към директните плащания за 
2010г. 
 
 
2. Подготовка на искането до 
ЕК за НДДП за 2011 г. с 
включване на подсхема за 
подпомагане на глава за 
биволи. 

 
3. Изготвяне и представяне на 
проект за  Решение на 
Министерския съвет за 
схемите за национални 
доплащания за 2011 г. и 
техния размер по чл.44, ал.1 
от ЗПЗП.  
 
4. Изготвяне на Наредба за 
специалните изисквания за 
участие в одобрените схеми за 

 
юни 

 
 
 
 

 
 

юни 
 
 
 
 
 
 

юни 
 
 
 
 
 

юни 

Изплатени 
национални 
доплащания към 
директните 
плащания на 
фермерите 

Изготвяне и 
представяне на 
текущ анализ за 
оторизираните 
средства по 
схемите за 
националните 
доплащания към 
директните 
плащания за 2010г. 
за животни, 
включително 
усвояване на 
заложените 
средства 
 
Окончателният 
анализ ще бъде 
изготвен след 
изплащане на 
националните 
доплащания на 
площ за 2010 г.  
Изготвен е и 
представен за 

Анализ за усвояване 
на средствата за 
националните 
доплащания към 
директните плащания 
за 2010 г.; 
 
Изпратено до ЕК 
искане за национални 
доплащания за 2011 
г.; 
 
 
Представяне на 
проект за решение на 
МС 
 
 
 
 
 
Публикувана Наредба  
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национални доплащания и за 
специфично подпомагане 

одобрение проект 
на  искане до ЕК за 
НДДП за 2011 г. с 
включване на 
подсхема за 
подпомагане на 
глава за биволи. 

4. 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 дейността 
им 

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

1. Заснемане на 46% от 
страната  
 
2. Изработване на нова ЦОФК 
 
3. Дешифрация 
 
4. Теренни проверки 

декември 

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

72% 100% 

5. 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 на нов Закон за 
виното и спиртните напитки 
(ЗВСН); 
 
 
2. Изготвяне на проекти на за 
изменение на подзаконовите 
административни актове по 
прилагането на ЗВСН 
 
 
3. Изготвяне на заповед и 
указания за обезщетение за 
загуба на доход при 
презасаждане по мярка 
„Преструктуриране и 
конверсия на винени лозя”  

 
юли 

 
 
 
 

юли 
 
 
 
 
 

март 
 

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

 
30% 

 
 
 
 

10% 
 
 
 

 
Изготвени  са 
първоначални 
проекти на указания 
и заповед, които се 
обсъждат в работна 
група с  

Изготвен нов Закон за 
виното и спиртните 
напитки (ЗВСН); 

 
 

Изготвени проекти на 
за изменение на 
подзаконовите 
административни 
актове по прилагането 
на ЗВСН 

 
Определени условия и 
ред за обезщетение за 
загуба на доход при 
презасаждане 
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6. Изпълнение и усвояване 
на средствата по 
Националната програма за 
подпомагане на лозаро-
винарския сектор в България 
2008/2009 – 2013/2014 г. 
(НППЛВСБ) 

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 
Националната програма за 
подпомагане на лозаро-
винарския сектор в България 
2008/2009 – 2013/2014 г.  чрез 
допълване на допустими 
мерки за подпомагане; 
 
2. Изменение и допълнение на 
Наредба № 1/26.01.2009 г. за 
условията и реда за 
предоставяне на финансова 
помощ по НППЛВСБ 2008/2009 
– 2013/2014 г.  

 
 

юни 
 
 
 
 
 
 
 

юни 

Повишаване на 
усвояемостта на 
бюджета по 
Националната 
програма за 
подпомагане на 
лозаро-винарския 
сектор в България 
2008/2009 – 
2013/2014 г. 

 
 

10% 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 

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

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

Програма на 
правителството 
на 
европейското 
развитие на 
България 2009-
2013 г. 
 
Програма за 
развитие на 
селските 
райони 2007-
2013 г. 

1.Организиране на 
информационни мероприятия 
– дейности по линия на 
комуникационния план на 
ПРСР 
  
2. Активизиране на  
на информационната 
кампания, включително радио 
и телевизионни участия и 
предавания; Web страница;  
Информационни материали и 
брошури; Разпространение на 
информация чрез НССЗ и 
регионалните звена 
 
3. Подобряване на 
комуникацията със 
заинтересованите страни в 
сферата на прилагане на 
ПРСР – ДФЗ; УО по ПРСР, 
бенефициенти и т.н.  
 
4. Създаване и поддръжка на 
информационен и 
консултативен център за 
консултации по въпроси от 
бенефициенти. 
 

 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

декември 
 

Ефективно и 
прозрачно 
управление на 
европейските 
фондове 
 
 
Подобрена 
комуникация и 
партньорство между 
заинтересованите 
страни в сферата 
на прилагане на 
ПРСР – ДФЗ; УО по 
ПРСР, 
бенефициенти и т.н 
 
Подобрена 
комуникация в 
сферата на 
електронното 
пространство. 

Електронни услуги  - 
действащ сайт от 
15.10.2010г.  
 
 
 
 
 
Стартирала 
информационна 
кампания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги по 
информиране и 
консултации на 
бенефициенти – 1 
бр. 

Електронни услуги – 
брой актуализации на 
седмична база – 54 
бр. 
 
 
 
 
 
Провеждане на 
информационна 
кампания,  целяща по-
добро запознаване с 
мерките от ос 2 на 
ПРСР  
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги по 
информиране и 
консултации на 
бенефициенти – 2 бр. 
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8. Недопускане на конфликт 
на интереси при 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. 

1. Изпълнение на разписаните 
процедури по отношение на 
конфликт на интереси. 
 
2. При установяване на 
наличие на конфликт, 
прилагане на акредитираните 
процедури   
 
3. Изпълнение на 
регламентираните процедури 
по докладване на установени 
нередности и нарушения. 

декември 

Ефективно 
управление на 
европейските 
фондове 

 Брой приложени 
процедури  
 
 
Брой приложени 
процедури  
 
 
 
Брой приложени 
процедури  
 
 

9. Усъвършенстване на 
процедурите за отпускане на 
средствата 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. 
 
Програма за 
развитие на 
селските 
райони 2007-
2013 г. 

1. Децентрализиране на 
обработката при договориране 
по мярка 141 „Подпомагане на 
полупазарни стопанства в 
процес на преструктуриране” 
 
 
2. Децентрализиране на 
обработката при договориране 
по мярка 112 „Създаване на 
стопанства на млади 
фермери" 
 
 
3. Децентрализиране на 
обработката на заявки за 
плащане по мерки 112 и 141 

юни 
 
 
 
 

 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

 
декември 

 
 

Ефективно 
управление на 
европейските 
фондове 
 
 
Намаляване на 
броя и опростяване 
на изискуемите 
документи при 
кандидатстване по 
ПРСР 
 
Усъвършенстване  и 
ускоряване на 
процеса на 
обработка на 
проектите по мерки 
141 и 112 

В процес на 
изпълнение 

Брой обработени и 
контрактувани проекти 
по мярка 141 
 
 
 
 
 
Брой обработени и 
контрактувани проекти 
по мярка 112 
 
 
 
 
Брой обработени 
заявки за плащане по 
мерки 112 и 141 

10. Намаляване на 
бюрократичните процедури 
при кандидатстване, чрез 
опростяване на изискуемата 
документация 

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. 
 
ПРСР 2007-
2013 г. 

1. Намаляване на изискуемите 
документи при кандидатстване 
по мерките от ПРСР. 

декември 
 

Ефективно 
управление на 
европейските 
фондове. 
Съкращаване на 
сроковете за 
обработка и 
ефективно 
управление на 
процедурите  

В процес на 
промяна на 
процедурните 
правила за работа – 
1 бр. 
 
В процес на 
изменение на 
нормативните 
документи. 
 
 

Изменени 1 бр.  
процедурните правила 
за работа  
 
Изменени 2 бр. 
нормативни документи  
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11. Укрепване на системата 
за прилагане и контрол на 
обществените поръчки, 
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 тримесечен 
отчет за изпълнението на 
заложените поръчки в Плана 
за обществени поръчки на 
МЗХ 
 
 
2. Изготвяне на тримесечен 
отчет относно изпълнение на 
възложените поръчки  
 
 
 
3. Извършване на вътрешен 
одит 

април, юли, 
октомври 

 
 
 
 
 
април, юли, 

октомври 
 
 
 
 

декември 

Повишаване 
информираността 
на ръководството 
на МЗХ 
 
 
 
Подобряване на 
предпоставките за 
своевременно 
бюджетно 
планиране 
Даване на 
съществени 
препоръки за 
подобряване на 
дейността 

Актуалност на 
информацията за 
етапа на 
процедурите по 
възлагане на 
обществени 
поръчки 

Брой стартирани 
процедури по 
възлагане на ОП, 
съгласно заложеното 
в плана 
 
 
Брой подадени бланки 
с информация по 
изпълнението на 
договори за ОП, 
сключени през 2011 г. 
 
Изготвен одитен 
доклад 
 

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

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

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

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

 
декември 

 
 
 
 
 

декември 

Оптимално 
разпределение на 
средствата за 
държавни помощи в 
областта на 
земеделието и 
рибарството 

 Брой разработени и 
нотифицирани пред 
ЕК държавни помощи 
 
Брой подпомогнати 
земеделски 
производители 
 
Усвоени средства 
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13. 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. 
 
 
 
 
 

1. Изменение на Наредба № 
11/15 май 2007 г. за условията 
и реда за признаване на 
организации на производители 
на плодове и зеленчуци и на 
техните асоциации и за 
условията и реда за 
одобряване и изменение на 
одобрените операционни 
програми 
 
2. Актуализиране и изготвяне 
на нормативни документи, 
касаещи подпомагането на 
земеделските производители и 
прилагането на механизмите 
на ООП 

 
декември 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 

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

Призната 
организация на 
производители на 
плодове и 
зеленчуци – 1 бр.; 
 
Създадена  група на 
производители – 1 
бр. 

Приета  наредба  
Брой признати 
организации на 
производители  
 
 
 
 
 
 
 
Приети  наредби по  
прилагане на 
ЗООПЗПЕС 

14. 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 национална 
процедура за предварително 
одобрение на промоционални 
програми 
 
 
2. Изпращане в ЕК на 
одобрените промоционални 
програми, кандидатстващи за 
европейско съфинансиране      
 
3. Осъществяване на 
наблюдение на изпълнението 
на одобрени от ЕК 
промоционални програми 
 
 
 
4. Провеждане на 
разяснителни семинари и 
срещи със земеделски 
производители, браншови 
организации и преработватели  
 

декември 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 

декември 

Одобрени 
промоционални 
програми на  
национално ниво  
 
 
Изпратени в ЕК 
промоционални 
програми 
 
Ефективен 
мониторинг на 
изпълнението на 
одобрените от ЕК 
промоционални 
програми 
 
 
Повишен интерес от 
страна на 
организациите в 
сектора към 
промоционални 
програми  

Срещи и 
консултации на 
Постоянна 
консултативна 
комисия за избор на 
промоционални 
програми 
 
 
 
Срещи на Групите 
за наблюдение на 
промоционални 
програми 
 
 
 
 
Подготвени  
информационни 
материали 

Брой разгледани 
заявления и одобрени 
промоционални 
програми;  
 
Брой изпратени в ЕК 
промоционални 
програми;             
 
 
Набрани и 
анализирани 
информации за хода 
на изпълнението на 
промоционалните 
програми 
 
 
Брой проведени 
разяснителни 
семинари, срещи  
Брой участници 
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15. Цялостно 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. Актуализиране на 
нормативната база   
(изменение на Наредба №1 за 
изискванията за търговия с 
яйца) 
 
 
 
2. Повишаване капацитета на 
бизнеса, относно спазване на 
маркетинговите стандарти при 
птичето месо и яйцата за 
консумация   
 
3. 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  
 
4. Докладване на средните 
продажни цени на яйцата за 
консумация и птичето месо 
 
5. Ежеседмично събиране на 
данни и докладване в EК  на 
национални цени за 
класифицирано говеждо и 
свинско месо.  
 
6. Ежемесечно събиране и 
докладване на 
среднопретеглена цена на 
суровото краве мляко 
(Регламент (ЕС) № 479/2010 г.) 
 
7. Ежемесечно събиране и 
докладване на цени „франко 
завода”  на БСС от краве 
мляко, БСС от овче мляко и 
кашкавал от краве мляко, 

юни 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 

 

 

 

 

 

декември 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

декември 
 
 

Предлагане на 
пазара на 
маркирани в 
съответствие с 
европейските 
изисквания яйца за 
консумация 
 
Спазване на 
действащата 
нормативна база  
 
 
 
 
Работеща система 
за контрол на 
маркетинговите 
стандарти при птиче 
месо и яйца за 
консумация 
 
Налична 
информация за 
ценовите нива по 
седмици 
 
Обобщени 
седмични доклади 
със средни 
национални цени. 
 
 
Пълно съответствие 
с правото на ЕС и 
ежемесечно 
докладване на цени 
в ЕК 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвена заповед 
за изменение и 
допълнение на 
Наредба№1 за 
изискванията за 
търговия с яйца 

Брой актуализирани 
актове 
 
 
 
 
 
 
Брой проведени 
обучения; 
Брой обучени лица; 
 
 
 
 
 
 
Брой проведени 
семинари; 
 
 
 
 
 
Брой изпратени 
информации 
 
 
 
Брой изпратени  
доклади в ЕК за 
годината-104 
 
 
 
12 броя месечни 
отчети  
 
 
 
 
 
11 броя месечни 
отчети  
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съобразно изискванията на 
Регламент (ЕС) № 479/2010 г. 
 
 
8. Контрол по спазване на 
изискванията за класификация 
 
 
 
 
9. Поддържане и 
актуализиране на 
Регистър на фермите за 
производство на сурово краве 
мляко, категоризирани в І-ва, 
ІІ-ра и ІІІ-та група 
 

 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 

 
 
 
Спазване на 
европейското и 
българското 
законодателство в 
областта на 
класификацията  
 
Спазване на 
изискванията на 
Регламент 853/2004 
относно критериите 
за производство на 
качествено мляко 

 
 
 
Брой извършени 
проверки в кланиците  
 
 
 
 
 
Изготвяне на 12 бр. 
месечни справки за 
състоянието на 
категоризираните 
ферми 

16. Преструктуриране на 
сектора млечно 
говедовъдство и 
стабилизиране на пазара на 
мляко - използване на 
националния млечен резерв 
за преструктуриране на 
сектора 

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.Разпределяне на 
индивидуални млечни квоти от 
националния млечен резерв 
 
 
 
 
2. Одобряване на изкупвачи на 
краве мляко 
 
3. Изготвяне на указания за 
официалния контрол за 
извършване на проверки, с 
цел изпълнение на Решение 
(ЕО) 861/2009 относно 
преходни мерки по отношение 
съответствие с критериите за 
сурово краве мляко, съгласно 
Регламент (ЕО) 853/2004 

юли 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

декември 
 

 
 
 

 

Подпомагане 
процеса на 
преструктуриране 
на  сектора на  
млечното 
говедовъдство  
 
 
 
Постигане на пълно 
съответствие на 
критериите на ЕС за 
качество на 
суровото краве 
мляко, съгласно 
изискванията на 
Регламент (ЕО) 
853/2004 
 

 Разпределени 
количества от 
националния млечен 
резерв за периода 1 
април 2011-31 март 
2012 г. 
 
Брой одобрени 
изкупвачи 
 
 
 
Изготвени указания 
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17. Създаване на оптимална 
бизнес среда чрез 
намаляване и облекчаване 
на регулаторните режими в 
земеделието 

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

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

1. Изготвяне на предложение 
за облекчаване на 
регулаторните режими 

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

През 2010 г. е 
направено 
предложение за 
облекчаване на 3 
бр. регулаторни 
режима. Тези 
режими не са 
облекчени, поради 
забавяне на някои 
законодателни 
промени, в резултат 
на предприетите от 
Правителството 
структурни реформи 
в системата на МЗХ 
(създаване на 
БАБХ).   

Брой облекчени 
регулаторни режими  

18.Усвояване на средствата 
от Европейския фонд по 
рибарство посредством 
изпълнение на стратегията, 
заложена в Националния 
стратегически план за 
развитие на рибарството и 
аквакултурите и на 
приоритетите за изпълнение 
на стратегията, разписани по 
приоритетни оси и мерки в 
Оперативна програма за 
развитие на сектор 
„Рибарство” 2007 – 2013 г. 
(ОПРСР) 

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. 
 
Национален 
стратегически 
план за 
развитие на 
рибарството и 
аквакултурите; 
 
ОПРСР 2007-
2013. 

1. Отваряне за прием на 
проектни предложения на 
всички мерки от ОПРСР. 
Официално признаване на 
първите местни инициативни 
рибарски групи в България. 

февруари – 
април 

По-голям брой 
одобрени и 
изпълнени проекти 
по ОПРСР. 
Подобрено 
икономическо и 
социално състояние 
на представители 
на сектор 
„Рибарство” и на 
сектора като цяло  

9% усвояване на 
средствата от 
ОПРСР 

Усвояване на 20-30% 
от средствата по 
ОПРСР 
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19. Осигуряване на надеждни 
данни за състоянието на 
сектор „Рибарство” 

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

Национална 
програма за 
събиране, 
използване и 
управление на 
данни в сектор 
рибарство 2011 
– 2013 г. 
 
Национална 
програма за 
опазване, 
възстановяване 
и подпомагане 
устойчивото 
развитие на 
рибните 
ресурси 2008 – 
2013 г. 

1. Изготвяне на проект на 
бюджет за финансирането на 
Програмата за 2011 г. и 
изпращането му за одобрение 
от ЕК   
 
2. Изготвяне на доклад за 
изпълнението на програмата 
за 2010 г., включващ и 
финансов отчет 
 
3. Събиране и обобщаване на- 
икономически данни за 
риболовните съдове; 
основните риболовни 
практики; биологични данни; 
данни за аквакултурния сектор 
и преработвателния сектор  
 
4.Изграждане и 
доразработване на модули  в 
Информационно-
статистическата система на 
Изпълнителна агенция по 
рибарство и аквакултури 
 

септември 
 
 
 
 
 
 

май 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 

 
Актуална 
информация за 
риболовния флот; 
информация за 
рибните запаси 
и екологичното 
въздействие от 
рибарството върху 
морската 
екосистема 
 
 

 Изготвен и изпратен  
за одобрение от ЕК  
проект на бюджет за 
финансирането на 
Програмата за 2011 г.   
 
 
Изготвен доклад за 
изпълнението на 
програмата за 2010 г. 
 
 
Налични научни и 
икономически данни 
за състоянието на 
рибарството за 2011 г.  
 
 
 
 
Изградени 5 бр. нови и 
модули 

20. Ефективен контрол в 
сектор Рибарство 

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

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

1. Обучение на служителите и 
инспекторите на ИАРА във 
връзка с изпълнението на 
регламента за ННН риболов, и 
новите правила за прилагане 
на Регламента за контрол 
(сертифициране мощността на 
двигателите, проследяемост и 
др). 
 
2. Закупуване на оборудване 
за измерване мощността на 
двигателите на риболовните 
кораби. 
 
3. Преработване на 
информационно-

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 

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 

 
 
Обучени служители на 
ИАРА - 100 бр. 
 
 
 
 
 
Сертифицирана  
мощност на 
двигателите на РК 
 
 
Точно отчитане на 
уловите в случай на 
преработка 
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статистическата система на 
ИАРА във връзка с Регламент 
409/2009 
 
4. Доразработване регистъра 
на риболовните кораби. 

 
 
 
 

декември 
 
 

 
 
 
Автоматично 
проследяване нивото 
на риболовния флот  

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

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

Програма на 
правителството 
на 
европейското 
развитие на 
България 2009-
2013 г. 
 
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 ресурси и План за 
научноизследователските 
дейности, осигуряващи 
ефективно управление на 
рибните ресурси за 2012 г.  

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

0 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвени Планове за 
зарибявания и други 
дейности за 
подпомагане на 
устойчивото развитие 
на рибните ресурси и 
Планове за 
научноизследователск
ите дейности, 
осигуряващи 
ефективно 
управление на 
рибните ресурси за 
2012 г. 

22. Оптимизиране на 
административния капацитет 
в аграрния сектор 

Създаване на 
европейска визия на 
администрацията, 
осигуряваща 
качествени 
административни 
услуги 
 
 

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

1.  Изпълнение на Плана  за 
изпълнение на мерките за 
оптимизация на държавната 
администрация (съгл. РМС № 
560/29.07.2010 г. 
 

декември Изграждане на 
модерна държавна 
администрация, 
осигуряваща 
подобрен достъп и 
качество на  
публичните услуги и 
ефикасно 
разходване на  
публичните 
средства 

Изпълнени 16 мерки 
от Плана 

Изпълнен план в 
частта за МЗХ 
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23. 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. Подобряване на качеството 
на предоставяните съвети 
чрез провеждане на  
специализации, курсове и 
семинари за обучение на 
специалисти от консултантски 
организации 
 
2. Увеличаване на  
специализираните 
консултации в областта на 
земеделието  
 
 
3.Провеждане на периодични 
изследвания, за установяване 
на удовлетвореността на 
земеделските стопани за 
получените услуги и 
необходимостта от нови 
видове консултации 
 
4.Подобряване на връзката с  
научни институти и 
организации  
 
 
 
5.Предоставяне на 
консултации за възможностите 
за подпомагане по ОСП 

 
 

декември 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 

 
 

декември 

Повишаване на 
знанията на 
експертите от НССЗ 
 
 
Подобряване на 
знанията на 
земеделските 
производители за 
секторите, в които 
работят 
 
Подобрено 
обслужване на 
земеделските 
стопани отговарящо 
на техните нужди 
  
Повишаване на 
знанията за 
фермерите за 
иновациите в 
областта на 
земеделието 
 
Увеличаване на 
усвояването на 
средствата от 
европейските 
фондове за 
подпомагане на 
земеделието и 
селските райони 

 

Проведени обучения 
за експертите от 
НССЗ – 3 броя; 
 
 
 
 
Предоставени 18 000 
консултации; 
 
 
 
 
 
Проведено  1 анкетно 
проучване 
 
 
 
 
Съвместни действия с 
местните научни 
институти и 
организации; 
 
Предоставени 15 000 
консултации; 
Изготвени 600 
заявления за 
кандидатстване на 
полупазарни стопани 
по мярка 141; 
Предоставени 
консултации на 1 000  
фермери за 
изпълнение на 
проектите им по мярка 
112 и мярка 141 
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24. Подобряване на 
приложната насоченост на 
научните изследвания в 
земеделието и храните 
 

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

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

1. Изпълнение на Рамково 
споразумение с НССЗ за 
взаимопомощ при програмите 
за обучение на фермери и 
земеделски производители 
 
2. Организиране на обучение 
на фермери по  мярка 111 от 
ПРСР 
 
 
3. Активизиране на 
консултантската дейност чрез 
участие в „АГРА 2011”, 
Добрички панаир, 
Животновъдното изложение в 
Сливен и др. 
 
4. Обслужване на фермери с 
почвени и агрохимически 
анализи в лабораториите на 
институтите и Опитните  
станции на ССА 

декември 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

декември 

Подобряване 
качеството на 
обучение 
 
 
Увеличаване  броя 
на обучените 
земеделски 
производители 
 
 
По-добра 
информираност и 
увеличаване на 
контактите 
 
 
Подобряване 
качеството на 
земеделската 
продукция и 
намаляване на 
разходите за 
получаването й 

Сключено рамково 
споразумение с 
НССЗ 
 
 
Сключен договор с 
ДФЗ 

Брой лектори – научни 
работници от ССА в 
курсовете на НССЗ 
 
 
Брой курсове и 
обучени фермери 
 
 
 
 
Брой консултации и 
посещения на 
щандовете на  ССА на 
изложенията 
 
 
Брой извършени 
почвени и 
агрохимически 
анализи  в 
лабораториите 
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25. Защита на традиционни 
български селскостопански 
производства  

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

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

1. Провеждане на национална 
процедура  за одобрение на 
подадени заявления 
спецификации за вписване в 
Европейския регистър на 
храни с традиционно 
специфичен характер  
 
2. Осъществяване на проверки 
на място на предприятията на 
заявителите. 
 
3. Подготовка за изпращане на 
одобрените съгласно 
националната процедура 
заявления спецификации за 
процедура по одобрение в 
Европейската комисия. 
 
4. Изготвяне на Наредба за 
условията и реда за 
осъществяване на контрол 
върху употребата на защитени 
географски означения и ХТСХ. 
 
5. Контрол за съответствие с 
качествените характеристики 
на млечните продукти по 
национални и браншови 
стандарти. 
 
6. Актуализиране на 
процедурата за оценка на 
съответствието на качествата 
и характеристиките на 
млечните продукти по БДС в 
съответствие със Закона за 
БАБХ 
 
7. Изготвяне и/или 
актуализиране на национални 
или браншови стандарти за 
други храни 

 
декември 

 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

декември 
 

 
 
 
 
 

юли 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 декември 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вписани в  
Европейския 
регистър защитени 
наименования за 
произход, защитени 
географски 
указания и храни с 
традиционно 
специфичен 
характер 
Предлагане на 
качествени храни на 
потребителите  
 
 

Изготвени писма до 
заявителите 
/Срещи на  
консултативната 
комисия за 
защитени 
географски 
означения и ХТСХ.  
 
Създадена Работна 
група за изготвяне 
на Наредбата 
 
До момента са 
публикувани три 
БДС за млечни 
продукти 
 
Утвърдени са 
стандарти за месни 
заготовки и месни 
продукти от червени 
и бели меса. 

 
Брой разгледани  
заявления -
спецификации 
 
 
 
Брой извършени 
проверки 
 
 
Брой подготвени за 
изпращане за 
одобрение в 
Европейската комисия 
заявления и 
спецификации 
Обнародване на 
Наредбата 
 
Брой проверки 
 
 
 
 
 
Брой актуализирани 
процедури  
 
 
 
 
 
Разработени/ 
актуализирани 
стандарти 
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26. Създаване на 
алтернативен поминък на 
стопанствата, в засегнати от 
преструктуриране отрасли – 
тютюнопроизводство, 
млекопроизводство и др. 

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

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

1. Нотифициране на мерки за 
специфично подпомагане по 
чл. 68 от Регламент 73/2009 за 
кози-майки и овце-майки за 
тютюнопроизводителните 
общини. 
 
2. Провеждане на срещи и 
предоставяне на съвети за 
отглеждане на картофи, билки 
и др. алтернативни на тютюна 
култури, биологично 
земеделие /биологично 
пчеларство/   
 
3. Изготвяне на 
информационни материали за 
пренасочване към други 
земеделски дейности 

 
4. Разработване на анализ за 
възможностите за 
преструктуриране на 
тютюнопроизводството  
 

 
януари 

 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 

юни 

Възстановяване и 
развитие на 
традиционните за 
страната аграрни 
производства 
 
 
 

Искането за 
специфична 
подкрепа за 2011 г. 
е изпратено до ЕК.  
 
Дискусии за 
прецизиране 
прилагането на 
подпомагането 

Изготвено, 
съгласувано и 
изпратено до ЕК 
искане за специфична 
подкрепа за 2011г. 
 
 
Брой проведени 
срещи и дадени 
консултации 
 
 
 
 
 
Изготвени брошури 
 
 
 
 
Разработен анализ 

27. Насърчаване на малките 
производители чрез 
усъвършенстване 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 

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

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

1.Изготвяне на инструкции по 
прилагането на Наредба № 26 
за специфичните изисквания 
при директни доставки на 
малки количества суровини и 
храни от животински произход  
 
2. Анализ на действащото 
законодателство за малките 
производители и оценка на 
необходимостта от приемане 
на допълнителни национални 
мерки с цел насърчаване 
дейността на малките 
производители на храни 

 
декември 

 
 
 
 
 
 

декември 
 

Възстановяване и 
развитие на 
традиционните за 
страната аграрни 
производства 
 
Продукцията на 
фермерите и 
малките 
производители в 
България да 
достига до 
потребителите по 
законоустановените 
правила, а 
потребителите - да 
избират качествени 
и вкусни продукти 
 
 

Публикувана 
Наредба № 26 за 
специфичните 
изисквания при 
директни доставки 
на малки 
количества 
суровини и храни от 
животински 
произход   

 
Брой изготвени 
инструкции 
 
 
 
 
 
 
Брой приети 
нормативни актове 
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28. Съхраняване на 
националните генетични 
ресурси в животновъдството 

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

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

1. Актуализиране на 
нормативната база  
 
 
 
2. Мониторинг на генетичните 
ресурси животновъдството 
 
 
3. Поддържане на Национален 
генетичен резерв – генетична 
банка  
 
 
4. Контрол върху дейността на 
развъдните организации, 
държавни организации, 
центрове и др. 

декември 
 
 
 

декември 
 

 
 

декември 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 

 

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

 Актуализирани 
наредби по чл. 8, ал. 8 
от Закона за 
животновъдството 
 
Извършен мониторинг 
на генофонда 
 
Съхранен генетичен 
материал  
 
 
 
Брой проверки 

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

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

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

1. Сертифициране на семена 
за земеделските 
производители  
 
2. Изпитване на сортове 
растения за вписване в 
Официалната сортова листа 
на Р България и каталозите на  
сортове земеделски 
растителни видове на ЕС 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 

Задоволяване на 
обществените 
потребности и 
очаквания за 
наличие на пазара 
на качествени 
семена и посадъчен 
материал 

 

             
Издадени 
сертификати за 
качество на семената- 
4500 бр. 
 
Новопризнати сортове 
- 60 бр.   
 

30. Осигуряване на 
адекватен контрол за 
спазване изискванията на 
законодателството в 
областта на 
генномодифицираните 
организми /ГМО/           

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

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

1. Тестване на партидите 
семена, произведени и/или 
търгувани в България за 
наличие на ГМО  
 
2. Извършване на 
лабораторни анализи за 
наличие на ГМО 

 
 
 

декември 

Подобряване 
ефективността на 
контрола при 
разпространението 
и търговията на 
посевен и 
посадъчен 
материал 

  Извършване на 
контролни проверки – 
30 бр. и анализи -20 
бр.            



 18 

31. Увеличаване на дела на 
биологичното производство 

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

Програма на 
правителството 
на 
европейското 
развитие на 
България 2009-
2013 г. 
 
Национален 
план за 
развитие на 
биологичното 
земеделие в 
България 2007-
2013 г. 
(НПРБЗБ) 
 

1. Актуализиране на 
дейностите от НПРБЗБ  и на 
финансовите средства за 
изпълнението им 
 
2. Популяризиране на НПРБЗБ 
и на Мярка “Агроекологични 
плащания” от ПРСР 
  
3. Извършване на 
консултантски услуги на 
земеделски стопани, желаещи 
да преминат към биологично 
производство и схеми за 
интегрирано земеделско 
производство 
 
4. Провеждане на дискусии 
със земеделски стопани за 
разясняване възможностите и 
предимствата на биологичното 
и интегрирано производства 
 
5. Издаване и 
разпространяване на 
информационни материали 
 

декември 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 

декември 

Увеличаване на 
дела на  
биологичния сектор 
в общото 
земеделско 
производство  
 
 
 
 
Повишаване 
знанията на 
земеделските 
производители за 
биологично 
земеделие и 
интегрирано 
производство на 
земеделски култури, 
с цел нарастване на 
биологичното 
производство  
 

 

Актуализирани 
дейности и финансови 
средства в НПРБЗБ 
 
 
Брой информационни 
дейности   
 
 
 
Брой консултирани 
земеделски 
производители  
 
 
 
 
Брой проведени 
дискусии 
 
 
 
Брой информационни 
материали 

32. Оптимизиране 
използването на 
земеделските земи 

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

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

1.Разработване и въвеждане в 
действие на електронен 
регистър за земите от ДПФ, 
свързан с управлението, 
ползването и разпореждането 
с тях. 

2. Изработване на правила и 
принципи за управление и 
разпореждане със земеделски 
земи от ДПФ за 
предоставянето им за 
неземеделски нужди, във 
връзка с прилагането на 
специални закони 

 

 
октомври 

 
септември 

Ефективно 
управление и равен 
достъп до земите от 
Държавния 
поземлен фонд 
 
Опазване на 
земеделската земя 

Изготвено е 
техническо задание, 
предстои възлагане  
и изпълнение 
 
 
Изготвен е проект 
за изменение и 
допълнение  на 
нормативната 
уредба – Закон за 
опазване на 
земеделските земи 

Внедряване  на 
разработения 
регистър в системата 
на МЗХ 
 
 
 
Приемане на 
Постановление за 
приемане на проекта, 
обнародване в ДВ 
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33. Оптимизиране на 
хидромелиоративната 
инфраструктура за 
ефективно използване на 
водните ресурси 

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

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

1.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) 
 

2. Изготвяне на План за 
реализация на конкретни 
проекти по създаване, 
реконструкция и 
възстановяване на 
хидромелиорациите 
 
3. Намаляване на загубите на 
вода в хидромелиоративните 
системи чрез изграждане на 
водомерни съоръжения 

 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 

 
 
 
 

октомври 

Оптимизиране на 
хидромелиоративна
та инфраструктура 
за ефективно 
използване на 
водните ресурси 
 

 Изготвен проект на 
Стратегия с програма 
за управление и 
развитие на 
хидромелиорациите в 
РБ; 
 
Проект на Закон за 
хидромелиорациите; 
 
Изменение на Закона 
за сдружения за 
напояване  
 
Поименен списък на 
капиталовите разходи 
за хидромелиоративни 
обекти 

Брой изградени 
водомерни 
съоръжения 

   

    

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

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

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

1. Изготвяне на указания и 
позиции, отразяващи на 
интересите на България  в 
областта на аграрния сектор  

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

 Изготвени указания и 
позиции 
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35. Осъществяване на 
единен официален контрол 
по безопасността и 
качеството на храните, чрез 
създадената Българска 
агенция по безопасност на 
храните и Център за оценка 
на риска 
 

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

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

1. Актуализиране на 
подзаконовите нормативни 
актове в областта на 
безопасността на храните, 
фуражите, здравеопазването 
на животните и хуманното 
отношение към тях във връзка 
със Закона за БАБХ. 
 
2. Извършване на независима 
научна оценка на риска по 
отношение на безопасността 
на храните, здравето на 
човека, здравеопазването на 
животните и хуманното 
отношение към тях, добавките 
в храните и фуражите, ГМО  

декември 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

декември 

Привеждане на 
подзаконовите 
нормативни актове 
в съответствие със 
Закона за БАБХ 
 
 
 
 
Адекватен и 
безпристрастен 
анализ на риска 

Действащите 
подзаконови 
нормативни актове 
не са приведени в 
съответствие с 
новата структура на 
БАБХ 

Брой 
актуализирани/публик
увани подзаконови 
нормативни актове 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвени оценка и 
анализ 

36. Гарантиране на 
здравословния статус на 
животните и хуманно 
отношение към тях 

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

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

1.Изготвяне на Национална 
стратегия по хуманно 
отношение и защита на 
животните 
  
2. Актуализиране и изготвяне 
на нормативни актове, 
свързани със 
здравеопазването на 
животните и хуманно 
отношение към тях 
 
3. Разработване, приемане от 
МС, одобрение за 
съфинансиране от ЕС на 
Национална програма за 
борба с ехинококозата по 
хората и животните 2012-2017 
г. 

 
декември 

 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 

 
 

Подобрен здравен 
статус на 
продуктивните 
животни 
Засилен контрол и 
ефективно 
прилагане на 
практика на 
законодателството 
Подобряване на 
надзора на 
заболяванията по 
животните и 
намаляване на 
заболеваемостта 

Приет нов Закон за 
защита на 
животните 

Изготвена стратегия 
 
 
 
 
Брой изготвени 
нормативни актове 
 
 
 
 
 
Изготвена, 
съгласувана и 
изпратена до ЕК 
програма за 
съфинансиране 
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37. Постигане на надежден 
ветеринарномедицински 
контрол при 
обезвреждането или 
използването на странични 
животински продукти 

Изпълнение на 
основната цел на 
общата политика на 
ЕС по качество и 
безопасност на 
храните за постигане 
на висок стандарт за 
качество на живота и 
защита здравето на 
потребителите, чрез 
гарантиране 
производството и 
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 
високорисковите материали за 
ТСЕ 
 
2. Осъществяване на контрол 
върху използването на рибно 
брашно във фуражите и 
контрол за влагане на 
месокостно брашно във 
фуражите. 
 
3.Извършване на планирани 
периодични проверки в 
обектите за добив, 
преработка, съхранение и 
реализация на хранителни 
продукти от животински 
произход   

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 

декември 

Гарантиране 
здравеопазването 
на животните и 
потребителите, чрез 
постоянен контрол 
върху 
събирането,прераб
отването и 
унищожаването на 
специфично и 
високорискови 
материали и 
странични 
животински 
продукти 

 Брой извършени 
проверки 
 
 
 
 
 
 
 
Брой извършени 
проверки 
 
 
 
 
 
Изготвен план за 
проверки 
Брой проверки 

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

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

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

1. Изготвяне на нов Единен 
многогодишен национален 
контролен план (ЕМНКП) на Р 
България по безопасност на 
храните и фуражите, 
здравеопазване на животните, 
хуманно отношение към тях и 
защита на растенията  
 
2. Извършване на одит на 
органите, осъществяващи 
официалния контрол по 
хранителната верига 
 
3.  Поддържане на ефективна 
система за бързо съобщаване 
в случай на опасност, 
възникнала от храни и фуражи 
(RASFF)  
 
4. Извършване на ветеринарни 

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
юни 

 
 
 

 
декември 

 
 
 
 
 

Гарантиране на 
пълно съответствие 
с регламент 
882/2004 с цел 
осигуряване на 
ефективен контрол 
по хранителната 
верига 
 
Осигуряване на 
верификация на 
органите на 
официалния 
контрол 
 
Ефективно 
функционираща 
система за бързо 
съобщаване 
 
Гарантиране на 

Действащия в 
момента ЕМНКП е 
неактуален 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвен нов ЕМНКП 
на Р България  
 
 
 
 
 
 
 
Брой извършени 
одити 
 
 
 
 
Брой получени 
нотификации 
 
 
 
Брой извършени 
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проверки и инспекции във 
всички обекти, произвеждащи 
съхраняващи и търгуващи със 
суровини и храни от 
животински произход 
 
5. Изпълнение на Годишен 
план за контрол по 
безопасността на фуражите 
 
6. Постоянен контрол при внос 
и транзитно преминаване на 
продукти от животински 
произход, фуражи, фуражни 
добавки и живи животни. 

 
декември 

 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 

декември 
 

безопасността на 
храните от 
животински и 
растителен 
произход 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проверки и инспекции; 
Брой съставени 
предписания; 
Брой съставени 
актове 
 
 
 
 
 
Брой проконтролирани 
и дезинфекцирани 
МПС; 
Брой издадени 
разрешителни за внос; 
Брой обработени 
пратки 

39. Осигуряване на 
ефективен фитосанитарен 
контрол на растения и 
растителни продукти и на 
качеството на пресните 
плодове и зеленчуци при  
внос, износ, транзит  и 
вътрешнообщностна 
търговия  

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

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

1. Фитосанитарен /карантинен/ 
контрол  и контрол на 
качеството на ППЗ при внос на 
растения и растителни 
продукти като външна граница 
на ЕС  
 

декември Недопускане на 
карантинни 
вредители на 
територията на 
страната и на 
другите държави-
членки на ЕС при 
внос и бърза 
реакция за 
ликвидиране на 
проникнала зараза 
 
Внос на пресни 
плодове и 
зеленчуци, 
отговарящи на 
стандартите на ЕС 
 

 20 000 бр. 
контролирани 
партиди; 
5 000 бр. контролиран 
транзит; 
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40. Постигане на надежден 
фитосанитарен контрол при 
производството на растения 
и растителни продукти и 
осигуряване на 
необходимото качество на 
предлаганите пресни 
плодове и зеленчуци от 
местно производство 
 
 

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

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

1. Фитосанитарни карантинни 
инспекции на регистрираните  
предприятия при 
производството на растения и 
растителна продукция  
 
 
 
 
2. Провеждане на 
фитосанитарни наблюдения 
при различни растителни 
видове и карантинни 
вредители за предотвратяване 
разпространението на 
карантинни вредители  
 
3. Провеждане на 
мероприятия за ликвидиране 
на огнища с установена зараза 
от карантинни вредители. 
 
 
4. Контрол на качеството на 
пресните плодове и зеленчуци 
по цялата верига. 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

 
декември 

 
 
 
 

 
декември 

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

 
 
 
 

 
Брой инспекции 
 
 
 
 
 
 
 
Брой наблюдения 
 
 
 
 
 
 
 
Брой мероприятия 
 
 
 
Брой проверки;  
Брой установени 
нарушения Брой 
издадени актове  

41. Осигуряване на 
ефективен контрол върху 
пускането на пазара на 
Препарати за растителна 
защита (ПРЗ) и торове 

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

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

1. Издаване на разрешения за 
търговия с ПРЗ, преопаковане 
и фумигация 
  
2. Инспекции на обекти за 
търговия с ПРЗ. 
 
3. Анализирани проби от ПРЗ 
за съответствие. 
 
4. Анализирани проби от 
торове за съответствие 
 
 

декември 
 
 
 
декември 
 
 
декември 
 
 
декември 
 

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

 

 Брой разрешения; 
 
 
 
Брой инспекции; 
 
 
Брой проби 
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42. Ефективен контрол върху 
първичното производство на 
земеделски култури, 
предназначени за храна или 
фураж 

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

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

 
1. Създаване на нормативна 
база за прилагане 
изискванията на Директива 
2009/128 за устойчива 
употреба на пестициди 
 
 
2. Инспекции на земеделски 
производители за употреба на 
ПРЗ 
 
 
3. Мониторинг на остатъци от 
пестициди в суровини от 
растителен произход, 
предназначени за храна или 
фураж 
 
 
4. Обучения на земеделски 
производители за работа с 
ПРЗ 

 
ноември 

 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 

декември 
 

Опазване на 
здравето на човека 
и околната среда  
 
 
 

  
Приети и обнародвани 
нормативни актове 
 
 
 
 
 
Брой инспекции 
 
 
 
 
Брой проби 
 
 
 
 
 
Брой обучени 
земеделски 
производители 
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43. Преструктуриране на 
държавния горски сектор 
 

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

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

1. Преструктуриране на 
Изпълнителна агенция по 
горите (ИАГ)  

 

 

 

2. Създаване  на шест 
държавни горски предприятия 
на регионално ниво по 
икономически райони на 
планиране 

 

 

 

3. Изработване на 
стратегически документ  за 
развитие на ловното 
стопанство в Р България за 
периода 2011-2020 г. и 
актуализация на законовия 
пакет, регламентиращ 
развитието на ловното 
стопанство в страната; 

 
 
 
 
4. Подготовка и изпълнение на 
програми за обучение и 
развитие, с цел изграждане на 
бизнес капацитет  

юли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

юли 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
май - 
декември  

Изготвен и приет 
цялостен законов 
пакет  
 
 
 
 
 
Структурирани и 
работещи 6 
държавни горски 
предприятия (ДГП) 
 
 
 
 
 
Стартиране 
изготвянето на 
Стратегията и 
Плана за действие; 
Изменени и 
допълнени Закона 
за лова и опазване 
на дивеча и на 
Правилника за 
прилагане на ЗЛОД; 
 
 
 
 
Увеличен капацитет 
на администрацията 
и субектите в 
горския сектор 

Приет нов Закон за 
горите 
Разписан и приет 
статут на ДГП; 
Осигурени офиси и 
назначен персонал  
 
 
 
Осигурени офиси и 
назначен персонал  
 
 
 
 
 
 
Осигуряване на 
средства и 
подготовка на 
техническа 
документация за 
избор на 
изпълнител по 
Стратегията и 
Плана и създаване 
на РГ за изготвяне 
на изменение 
законовата уредба 
 
 
Проведени срещи и 
семинари с 
недържавни 
собственици на гори 
 
 
 

Действащ нов Закон 
за горите и нов 
Устройствен 
правилник на ИАГ; 
Структурирана ИАГ; 
Регистрирани по ТЗ 
ДГП; 
 
Внедряване на 
сертификацията, като 
водещ инструмент на 
обществения контрол 
в горите и гаранция за 
многофункционалното 
им стопанисване; 
 
 
Подписан договор и 
стартиране 
изготвянето на 
Стратегията и Плана; 
Изменена и 
допълнена законова 
уредба 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвена годишна 
програма и брой на 
проведените обучения  
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44. Стимулиране развитието 
на националния 
горскопромишлен комплекс, 
запазване на 
съществуващите и създаване 
на нови работни места 
 

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

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

1. Разработване и приемане 
на наредба за възлагане на 
дейностите в горите и 
начините за продажба на 
дървесина и недървесни 
горски продукти 
 
 
 
 
2. Правно регламентиране на  
публично-частни партньорства 
(ПЧП)   
 
 
 
 
 
 
3.Ревизия и намаляване на 
лицензионните и 
регистрационни режими в 
сектор “Гори”; 
 

4 .  Стимулиране 
регистрацията и дейността на 
фирми от горския сектор в 
малки общини и населени 
места с въведени съвременни 
контролни механизми чрез 
сертифициране на 
производството 

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 

 
декември 

 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 

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

Стимулиране на 
ПЧП и 
дългосрочното 
договаряне в 
горския сектор, в 
т.ч. за развитие на 
инфраструктурата в 
горите 
 
 
 
Създадена 
оптимална бизнес-
среда, стимулиране 
на  фирми по места 
за въвеждане на 
съвременни 
контролни 
механизми чрез 
сертифициране на 
производството 

Приета наредба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвена Програма 
 
 

Брой на проведените 
процедури по новата 
Наредба 
 
 
 
 
 
 
 
Актуализирани 
поднормативни актове 
 
Приета Програма 
 
 
 
 
 
Намалени 
лицензионни и 
регулаторни режими с 
до 20%; 
 
 
 
Брой на 
регистрираните 
фирми по места  

45. Увеличаване добива на 
дървесната суровина от 
горите на България в рамките 
на обоснования годишен 
прираст 

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

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

1. Проучване, картиране и 
оценка на горско-дървесната 
биомаса като ресурс за 
енергия 
 
2.Включване на текстове и 
стимули в новия Закон за 
Възобновяеми източници 
 
 

декември 
 
 
 
 

декември 
 
 

Разширяване дела 
на оползотворяване 
на дървесната 
биомаса от горите 
за енергийно 
производство от 
възобновяеми 
източници 
(потенциал до 500 
МW); 

 Установен и картиран 
потенциал на горско-
дървесната биомаса 
 
 
Включени текстове и 
стимули в новия Закон 
за ВИ 
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46. Децентрализация на 
управлението на горските 
ресурси чрез постепенно 
предприемане на стъпки за 
доброволно, икономически, 
социално и екологично 
обосновано прехвърляне на 
права, задължения и 
отговорности от държавата 
към общините на базата на 
дългосрочно договаряне 
 

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

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

1. Разработване на 
дългосрочни програми за 
многофункционално развитие 
на горите на регионално и 
общинско ниво 
 
 
2. Приемане Програма за 
разясняване и стимулиране на 
собствениците на гори и земи 
за участието в световния 
пазар на въглеродни емисии, 
чрез подобряване на 
стопанисването им и 
създаването на нови такива. 

 
декември 

 
 
 
 
 
 
 

декември 

Стартиране на 
процеса по 
децентрализация на 
дейностите по 
управление на 
горския сектор  
 
Изпълнение на 
Програма за 
разясняване и 
стимулиране на 
собствениците на 
гори и земи за 
участието в 
световния пазар на 
въглеродни емисии. 

 
 
 
 
 
 
 

Разработени 
дългосрочни програми  
 
 
 
 
 
 
Брой проведени 
обучения, семинари и 
др. 

 

 

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

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

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

1. Преструктуриране на 
“Агролеспроект” в специален 
орган за поддържане на 
кадастъра в горите и контрол 
на инвентаризацията в тях 
 
 
2. Изготвяне и  приемане на 
програма за Национална 
горска инвентаризация като 
общоевропейски метод за 
контрол на стопанските 
планове за горите; 
 
 
3. Ревизия на нормативните 
документи относно 
инвентаризацията и 
таксирането на горите и 
въвеждане на стопански 
планове вместо 
Лесоустройствени планове 
 

 
декември 

 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 

Създаден 
специален орган  
 
 
 
 
 
Стартиране 
изпълнението на 
програма за 
Национална горска 
инвентаризация 

Издаден  съответен 
акт  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извършено 
преструктуриране 
 
 
 
 
Приета програма за 
Национална горска 
инвентаризация и 
осигуряване на 
средства от 
Държавния бюджет и 
от Европейски 
структурни фондове 
 
 
Ревизирана 
нормативна уредба 
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48. Превенция и адаптация 
на горите към климатичните 
промени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

1. Създаване на 
междуведомствен съвет  
 
2. Изготвяне и приемане на 
Програма от мерки за 
адаптация на горско-
дървесната растителност към 
климатичните промени в 
България 
 
3. Разработване или участие в 
изпълнение и внедряване на 
международни проекти и 
инициативи относно 
превенцията и адаптацията на 
горите към климатичните 
промени 
 
4. Стартиране на работата по 
разработването на методика 
за  възмездяване на 
страничните и екосистемните 
ползи от горите 

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

септември 
 
 
 
 

март- 
декември 

 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 

 
 
 
 
 
Координирани 
усилия в областта 
на превенцията и 
адаптацията на 
горите към 
климатичните 
промени 
 
 
 
 
 
Стимулиране на 
биологичното 
производство на 
продукти и 
разширяване на 
екологичните услуги 
в горските 
територии  
 
 
Информиране на 
гражданите и 
обществеността за 
състоянието и 
ползата от 
българските гори 
 
  
 

 
 

Създаден 
междуведомствен 
съвет;   
Изготвен план за 
действие  
 
Приета Програма; 
 
 
 
 
Брой разработени 
проекти; 
Брой участия в 
международни 
проекти и инициативи 
 
Разработване на 
методика за  
възмездяване на 
страничните и 
екосистемните ползи 
от горите 
 
 
 
 
Брой проведени 
информационни 
кампании, 
пресконференции, 
семинари и др. 
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49. Опазване на българската 
гора от незаконни практики 
 

Устойчиво и 
конкурентноспособно 
развитие на горския 
сектор  

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

1. Създаване на единна 
информационна система 
(ЕИС) по отношение на 
издаването и отчитането на 
документи за сеч и транспорт 
на дървесина, както и на 
разрешителните за лов; 

2. Преглед и актуализиране на 
Наредба №30 за условията и 
реда за извършване на 
противопожарни мероприятия 
в горския фонд и опазване на 
горите от пожари 

3. Активно сътрудничество с 
неправителствени 
организации от горския сектор 
за съвместно противодействие 
на незаконните практики и за 
опазване на горите 

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

декември 

Издаване и 
отчитане на 
документи чрез ЕИС 
 
 
 
Актуализирани  
условия и ред за 
извършване на 
противопожарни 
мероприятия за 
опазване на горите 
от пожари 
 
Координирани 
усилия по опазване 
на горите 

Пилотно 
внедряване на ЕИС 
в едно ДГП 

Цялостно внедряване 
на единната 
информационна 
система в две ДГП  
 
 
 
Приети изменения и 
допълнения на 
Наредба №30 

50. Подобряване 
управлението на горите в 
защитените територии и 
опазване на 
биоразнообразието  
 

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

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

1. Разработване и приемане 
на съвременни, 
природосъобразни режими за 
управление на горите в 
защитените територии и тези, 
попадащи в европейската 
екологична мрежа „Натура” 

декември Поддържане на 
благоприятен 
консервационен 
статус на горските 
местообитания и 
местообитанията на 
видове в горите, 
включени в 
националната 
екологична мрежа  
НАТУРА 2000  

 Брой разработени и 
приети режими. 
 
Брой на издадените  
нормативни и 
административни 
актове 

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

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

Програма на 
правителството 
на 
европейското 
развитие на 
България 2009-
2013 г.  
ПРСР 2007-
2013 г. 

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

2. Подкрепа на стратегии за 
местно развитие чрез ПРСР 

3. Подкрепа на 
микропредприятия,  които 
възраждат местните традиции 
в селските райони 

декември  
 
 
 

декември 
 
 
 

декември 

Обработка на 
постъпилите  и 
оставащите за 
разглеждане 
проекти по мярка 
312. 
 

Брой сключени 
договори – 238 

Брой създадени МИГ  
 
 
 
Брой подкрепени 
стратегии  
 
Брой сключени 
договори  
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54. Подобряване качеството 
на живот,  развитие на 
инфраструктурата и 
основните услуги за бизнеса 
и населението 
  

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

 
Програма на 
правителството 
на 
европейското 
развитие на 
България 2009-
2013 г. 
 
ПРСР 2007-
2013 г. 

 
1. Подкрепа на общински 
инфраструктурни проекти, 
свързани с туризма 
 
2. Подкрепа на общински 
пътища, водоснабдяване и 
канализация 
 
3. Подкрепа за обновяване на 
сградния фонд на социални 
заведения в селските райони; 
 
4. Подкрепа за обновяване на 
населените места в селските 
райони чрез проекти за 
улиците, парковете, културни и 
сгради с местно значение; 
 
5. Подкрепа за обновяване на 
центрове за услуги за селското 
население 
 
6. Подкрепа за обновяване на 
центрове култура, 
развлечения и спорт, услуги за 
децата и уязвимите групи;  
 
7. Подкрепа за обновяване на 
центрове за информационни и 
комуникационни услуги. 

 
декември 

 
 
 

декември 
 
 
 

декември 
 
 
 
 

декември 
 
 
 
 
 

декември 
 
 
 

декември 
 
 
 
 

декември 
 
 

 
Обработка на 
проектите по  
мярка 313 
 
Обработка на 
проекти по мерки 
321 и 322 
 
Обработка на 
проекти по мерки 
321 и 322 
 
 
Обработка на 
проекти по мерки 
321 и 322 
 
 
Обработка на 
проекти по мерки 
321 и 322 
 
Обработка на 
проекти по мерки 
321 и 322 
 
 
Обработка на 
проекти по мерки 
321 и 322 

 
Брой сключени 
договори – 0 
 
 
 
 
 
Брой сключени 
договори – 336 

 
Брой сключени 
договори  
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55. Насърчаване на 
земеделските стопани за 
използване на 
възможностите за 
подпомагане в областта на 
агроекологията и 
компенсаторните плащания в 
местата по Натура 2000 
 

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

Програма на 
правителството 
на 
европейското 
развитие на 
България 2009-
2013 г. 
 
Програма за 
развитие на 
селските 
райони 2007-
2013 г. 

1. Разработване на 
нормативната база, 
заявленията и ръководствата 
за кандидатстване с оглед 
реалното започване на приема 
на проекти по мерките 114, 
125,  213 от ПРСР; 
 
 
2. Финализиране на 
нормативната база за 
прилагане на мярка 421 по ос 
4 ЛИДЕР 

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декември 

Стартирал прием на 
проекти по мерките  
 
 
 
 
 
 
 
Успешно прилагане 
на мярка 421 

Разработен е 
проект на наредба 
по мярка 213;  
Мярка 114 е 
подадена за 
одобрение от ЕК с 
5-то изменение на 
ПРСР 
 
Предвиденото за 
2010 г. 
разрабоотване на 
нормативната рамка 
за прилагане на 
Мярка 421 е 
отложено за 2011 г. 

Разработени наредби 
и ръководства за 
прилагане на мерките 
 
 
 
 
 
 
Разработена 
нормативна база за 
прилагане на Мярка 
421 

 
 
Съгласували: 
 
Заместник-министър: 
     (д-р Цветан Димитров) 
 
Заместник-министър: 
     (Светлана Боянова) 
 
Заместник-министър: 
    (доц. Георги Костов) 
 
Главен секретар: 
            (Лилия Иванова) 
 
Директор на дирекция „СП”: 
   (Емилия Манолова) 
 
Изготвили:   
Мариана Маринова  - н-к отдел „СПП”:                                                        
 
Юлия Пашова -  държ. експерт в отдел „СПП”: 


