ОДОБРЯВАМ:
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
(ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2017 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Стратегическа цел 1: РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ ОТРАСЪЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНА СИГУРНОСТ И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПРИ
УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

1. Преодоляване на
структурния дисбаланс в
отрасъл „Селско
стопанство“

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.

1. Прилагане на схеми
за обвързана подкрепа в
сектор
„Животновъдство”

декември

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

Брой оторизирани заявления през
2016 г. - 6 348;
Оторизирани средства през 2016 г. 45 318 046 лв.

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

2. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
млечни крави под
селекционен контрол

декември

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

Схемата ще се прилага от 2017 г.

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

3. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
млечни крави в планински
райони (5-9 животни)

декември

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

Схемата ще се прилага от 2017 г.

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

4. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
месодайни крави и/или
юници

декември

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

Брой оторизирани заявления през
2016 г. - 6 254;
Оторизирани средства през 2016 г.24 131 850 лв.

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

5. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
месодайни крави под
селекционен контрол

декември

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

Схемата ще се прилага от 2017 г.

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

1. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
млечни крави

Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

6. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
овце-майки и кози-майки в
планински райони (10-49
животни)
7. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
овце-майки и кози-майки
под селекционен контрол
8. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
биволи
9. Извършване на проверки
и определяне на животните
под селекционен контрол,
отразяване на одобрените
животни в системата
ВЕТИС на БAБХ за
кандидатстване по двете
схеми, обвързани с
производство на животни
под селекционен контрол
10. Извършване на
развъдна дейност с
животни от породи, за
които няма одобрени
развъдни организации с
цел включване на
фермерите за подпомагане
по схемите за животни под
селекционен контрол

2. Прилагане на схеми
за обвързана подкрепа в
сектор
„Растениевъдство“

1. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
плодове (основна група)
2. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
плодове (сливи и десертно
грозде)

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние

декември

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

декември

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

декември

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

7

Схемата ще се прилага от 2017 г.
Брой оторизирани заявления през
2016 г. - 2 136;
Оторизирани средства през 2016 г.12 507 275 лв.
Брой оторизирани заявления през
2016 г.- 290;
Оторизирани средства през 2016 г. 5 238 155 лв.

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата
Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата
Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

юни

Стимулиране
отглеждането на
животни под
селекционен контрол и
повишаване на
продуктивността на
животните в
стопанствата

Брой отразени в система ВЕТИС
животни под селекционен контрол
през 2016 г. - 416 836.

Брой отразени в система ВЕТИС
животни под селекционен
контрол през 2017 г. - 450 000.

декември

Стимулиране
отглеждането на
животни под
селекционен контрол и
повишаване на
продуктивността на
животните в
стопанствата

Брой подпомогнати животни през
2016 г. - 4 003

Брой подпомогнати животни –
3 000.

декември

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

Схемата ще се прилага от 2017 г.

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

декември

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

Схемата ще се прилага от 2017 г.

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

2

Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

3. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
зеленчуци (основна група)

4. Прилагане на
Националната програма
за подпомагане на
лозаро-винарския сектор
за периода 2014-2018 г.

Очакван резултат

5

6

декември

Индикатор за текущо състояние
7

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата
Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата
Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

декември

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

5. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
зеленчуци (зеле, дини и
пъпеши)

декември

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

Схемата ще се прилага от 2017 г.

7. Прилагане на Схема за
специално плащане за
култура-памук

декември

1. Изпълнение на мерките,
заложени в програмата за
2017 г

август

2. Прилагане на Схема за
кредитиране със средства
на ДФ „Земеделие” на лица
с одобрени проекти по
Националната програма по
пчеларство за тригодишния
период 2017-2019 г.
1. Изготвяне и
нотифициране на
изменение на
Националната програма за
подпомагане на лозаровинарския сектор в

октомври

март

8

Схемата ще се прилага от 2017 г.
Брой приети заявления през 2016 г. –
748;
Оторизирани заявления през 2016 г.548;
Оторизирани средства 2016 г. –
5 093 692 лв.

декември

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

4. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
оранжерийни зеленчуци

6. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
протеинови култури

3. Прилагане на
Националната програма
по пчеларство за
периода 2017-2019 г.

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

Стабилизиране на
чувствителните и
уязвими сектори

Подобряване на
условията за
производство и
търговия с пчелен мед

Привеждане на
Националната
програма за
подпомагане на
лозаро-винарския
сектор в България

Брой приети заявления през 2016 г. –
15 604;
Оторизирани заявления през 2016 г.10 978;
Изплатени средства през 2016 г. –
30 553 003 лв.
Брой приети заявления през 2016 г. 122.
Оторизирани заявления през 2016 г.60;
Изплатени средства през 2016 г. –
3 858 600 лв.
Брой финансирани през 2016 г.
проекти - 1 480;
Изплатени средства през 2016 г. –
3 584 934 лв.

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Брой одобрени и финансирани
проекти;
Размер на изплатените средства

Брой подпомогнати пчелари през
2016 г. - 88 ;
Размер на изплатените средства
през 2016 г. - 393 508 лв.

Брой подпомогнати пчелари;
Размер на изплатените средства

Идентифицирана необходимост от
изменение на Националната
програма за подпомагане на лозаровинарския сектор в България 20142018 г., в съответствие с изменено
европейско законодателство

Изготвено и нотифицирано пред
ЕК изменение на Националната
програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор в
България 2014-2018 г.
3

Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Очакван резултат

5

6

България 2014-2018 г.

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за

5. Популяризиране на
българските вина и
реклама на България
като винена дестинация.
Възможност за
българските гроздо- и

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

2014-2018 в
съответствие с
приетите изменения в
европейското
законодателство
Подобряване на
условията за развитие
на лозаро-винарския
сектор

2. Изготвяне на Наредба за
изменение и допълнение
(НИД) на Наредба №
2/2014 г. за условията и
реда за предоставяне на
финансова помощ по
Национална програма за
подпомагане на лозаровинарския сектор за
периода 2014 – 2018 г.

март

3. Издаване на
удостоверения за право на
участие по мерките в
Наредба № 2 от 04.04.2014
г. за условията и реда за
предоставяне на
финансова помощ по
Националната програма на
лозаро-винарския сектор за
периода 2014-2018 г.

постоянен

4. Прием и одобрение на
проекти по мярка
„Преструктуриране и
конверсия на лозя“ от
НПЛВС
1. Организиране на
Световен конгрес по
лозарство и винарство и
15-ата Генерална
асамблея на
Международната

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Подобряване на
правната рамка,
уреждаща
обществените
отношения, свързани с
прилагане на мерките
от Националната
програма

Идентифицирана необходимост от
изменение на Наредба № 2/2014 г. за
условията и реда за предоставяне на
финансова помощ по Национална
програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2014 –
2018 г., в съответствие с изменено
европейско законодателство

Изготвена НИД за изменение и
допълнение на Наредба 2 от 2014
г.

Подобряване на
условията за развитие
на лозаро-винарския
сектор

Брой издадени удостоверения към
края на 2016 г. - 271

Брой издадени удостоверения 150

октомври

Подобряване на
условията за развитие
на лозаро-винарския
сектор

Брой одобрени проекти - 198;
Размер на изплатените средства –
41 773 139 лв.

Брой одобрени проекти;
Размер на изплатените средства

29.05 02.06.2017 г.

Създаване на условия
за популяризиране на
международните
пазари на българските
вина

В ход е подготовка и организация на
Световен конгрес по лозарство и
винарство и 15-ата Генерална
асамблея на Международната
организация по лозата и виното (OIV)
в гр. София

Организиран Световен конгрес по
лозарство и винарство и 15-ата
Генерална асамблея на
Международната организация по
лозата и виното (OIV) в гр. София
4

Цели за 2017 г.

1

2. Повишаване на
доходите на
земеделските
производители

Стратегически
документ

Мярка

2

3

изпълнението й
в периода
2017-2019 г.

винопроизводители за
обмяна на опит и достъп
до иновации

План за
действие за
2017 г. с
мерките,
произтичащи от
членството на
Р България в
ЕС

6. Актуализиране на
нормативната уредба в
лозаро-винарския сектор

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.

7. Използване на
възможностите на
държавните помощи за
подкрепа на
нуждаещите се сектори
и дейности

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.

Дейност

4

Очакван резултат

5

6

декември

Изграждане на
благоприятна
институционална,
нормативна и
информационна среда
и прилагане на
ефективна система за
контрол и координация
на контрола в лозаровинарския сектор

Идентифицирана необходимост от
промяна на действащия Закон за
виното и спиртните напитки

Приет нов Закон за виното и
спиртните напитки

Стабилизиране на
чувствителни и
уязвими сектори

Утвърден общ ресурс за държавните
помощи за 2017 г. с решение на УС
на ДФЗ. Стартирали са някои от
схемите за подпомагане, с решения
на УС на ДФЗ. Предстои поетапно
стартиране на останалите с решения
на УС на ДФЗ

Брой приложени схеми;
Брой подпомогнати земеделски
стопани;
Предоставен ресурс

Идентифицирана необходимост от
актуализация на законодателството

Брой изменени наредби

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

организация по лозата и
виното (OIV) в гр. София

1. Разработване на нов
Закон за виното и
спиртните напитки

1. Прилагане на схеми на
държавни помощи

1. Промени и актуализация
на националното
законодателство във
връзка с прилагането на
многопластовата структура
на директните плащания,
отчитайки опита от
кампания `2016
1. Прилагане на
многопластовата
структура на директните
плащания

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

2. Прилагане на зелените
директни плащания

3. Прилагане на намаление
и таван на директните
плащания

декември

март

декември

декември

Национално
законодателство,
което осигурява
успешното протичане
на кампания 2017

Подобряване на
екологичните
параметри на
земеделските земи

Брой приети заявления за кампания
`2016 – 61 666.
Брой оторизирани заявления през
2016 г. за кампания `2015 – 51 515;
Оторизирани средства през 2016 г.
за кампания `2015 – 457 015 216 лв.

Осигуряване на
условия за посправедливо
разпределение на
средствата за
директна подкрепа

Брой засегнати земеделски стопани
за превишаване на тавана от 300
хил. евро през 2016 г. – 9;
Удържани средства през 2016 г. 8 283 993 лв.

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Брой засегнати земеделски
стопани Удържани средства

5

Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

2. Прилагане на
преходна национална
помощ

3. Улесняване
навлизането на
земеделски стопани с
подходяща
квалификация в
селскостопанския
сектор, и по-специално
приемствеността между
поколенията

Програмата за
развитие на
селските
райони 20142020 г. (ПРСР)

1. Предоставяне на
стартова помощ на
млади земеделски
производители по
Програмата за развитие
на селските райони
2014-2020 г.

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

4. Прилагане на основната
схема за подпомагане на
площ - СЕПП

декември

1. Прилагане на схема за
преходна национална
помощ за говеда,
необвързана с
производството

декември

Стабилизиране
доходите на
земеделските
производители

Брой оторизирани заявления през
2016 г. за кампания `2016 - 5 723;
Оторизирани средства през 2016 г.
за кампания `2016 - 44 723 425 лв.

декември

Стабилизиране
доходите на
земеделските
производители

Брой приети заявления за кампания
`2016 – 41 427;
Брой оторизирани заявления през
2016 г. за кампания `2015 -- 41 286;
Оторизирани средства за кампания
`2015 през 2016 г. - 93 641 790 лв.

декември

Стабилизиране
доходите на
земеделските
производители

3. Прилагане на схема за
преходна национална
помощ за овце-майки и
кози-майки, обвързана с
производството
1. Предоставяне на
консултации на млади
земеделски стопани
относно възможностите за
тяхното подпомагане по
подмярка 6.1. „Стартова
помощ за млади
земеделски
производители“ на ПРСР
2014-2020 г.
2. Провеждане на прием на
заявления за предоставяне
на финансова помощ по
подмярка 6.1 "Стартова
помощ за млади
земеделски стопани" по
ПРСР 2014-2020 г.
3. Подкрепа на одобрени
млади земеделски стопани
по подмярка 6.1 за

юли/
индикативен
график ПРСР

декември

декември

Младите земеделски
стопани са
информирани за
възможности за
подпомагане по
подмярка 6.1 на ПРСР
2014-2020 г.
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Брой приети заявления за кампания
`2016 – 61 666.
Брой оторизирани заявления през
2016 г. за кампания `2016 г.– 51 226;
Оторизирани средства през 2016 г.
за кампания `2016 – 628 518 594 лв.

Стабилизиране
доходите на
земеделските
производители

2. Прилагане на схема за
преходна национална
помощ за тютюн,
необвързана с
производството

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)

Брой оторизирани заявления през
2016 г. за кампания `2016 - 7 513;
Оторизирани средства за кампания
`2016 през 2016 г. – 37 157 358 лв.

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Брой предоставени консултации по
подмярка 6.1 на ПРСР 2014–2020 г.
през 2016 г. – 3 969

Брой предоставени консултации
по подмярка 6.1 на ПРСР 2014–
2020 г. – 6 000

Подпомогнати млади
земеделски стопани

Сключени договори за финансово
подпомагане през 2016 г. – 1 360

Брой приети заявления за
кандидатстване;
Брой сключени договори за
подпомагане;
Размер на изплатените средства
по мярката

Младите земеделски
стопани изпълняват
правилно и в срок

Брой подпомогнати одобрени млади
фермери при изпълнение на
проектите им по подмярка 6.1. по

Брой подпомогнати одобрени
млади фермери при изпълнение
на проектите им по подмярка 6.1.
6

Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Очакван резултат

5

6

изпълнение на поетите
ангажименти по сключени
договори с ДФЗ по ПРСР
2014-2020 (бизнес планове)
2. Подкрепа на млади
земеделски стопани по
Първи стълб на Общата
селскостопанска
политика (ОСП)

4. Създаване на условия
за устойчиво развитие
на малките стопанства
като източници на
доходи и заетост

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.

1. Подкрепа на малки
стопанства чрез
прилагане на Тематична
подпрограма за
развитие на малки
земеделски стопанства
към ПРСР 2014-2020 г.

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Индикатор за текущо състояние

бизнес плановете си
за развитие на техните
стопанства
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ПРСР 2014-2020 г. през 2016 г. – 743

по ПРСР 2014-2020 г. – 700

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

1. Прилагане на схемата за
млади земеделски стопани

декември

Подпомогнати млади
земеделски стопани

Брой приети заявления за кампания
`2016 – 4111
Брой оторизирани заявления за
кампания `2015 през 2016 г. – 2 832
Размер на оторизираните средства
за кампания `2015 през 2016 г. –
950 550 лв.

1. Прилагане на
Тематичната подпрограма
за развитието на малки
стопанства към ПРСР 20142020 г.

декември

Подпомогнати малки
земеделски стопанства

Приети заявления за подпомагане
през 2016 г.- 3 815

Сключени договори за финансово
подпомагане Размер на
финансовата помощ

декември

Информирани и
подготвени за процеса
на кандидатстване и
изпълнение на
одобрените проекти по
Тематичната
подпрограма
земеделски стопанства

Брой предоставени консултации по
Тематичната подпрограма през 2016
г.– 23 341

Брой предоставени консултации
по Тематичната подпрограма – 10
000

декември

Малките стопанства
изпълняват правилно и
в срок бизнес
плановете си за
развитие на техните
стопанства

Брой подпомогнати одобрени малки
стопанства при изпълнение на
проектите им по подмярка 6.3. по
ПРСР 2014-2020 г. през 2016 г. – 0

Брой подпомогнати одобрени
малки стопанства при изпълнение
на проектите им по подмярка 6.3.
по ПРСР 2014-2020 г. – 1000

2. Информиране на малките
земеделските стопанства за
възможностите за
кандидатстване по
Тематичната подпрограма
за развитие на малките
стопанства
3. Подкрепа на одобрени
малки стопанства по
подмярка 6.3 за изпълнение
на поетите ангажименти по
сключени договори с ДФЗ
по ПРСР 2014-2020 (бизнес
планове)

ПРСР 20142020 г.

2. Подкрепа на малки
земеделски стопани по
Първи стълб на ОСП

7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)

1. Прилагане на Схема за
дребни селскостопански
производители

2. Прилагане на Схема за
преразпределително
плащане

декември

декември

Подпомогнати малки
земеделски стопани

Подпомогнати
земеделски стопани

Брой приети заявления за кампания
`2016 – 6 572
Брой оторизирани заявления за
кампания `2015 през 2016 г. - 9 383
Оторизирани средства за кампания
`2015 през 2016 г. – 10 571 849 лв.
Брой приети заявления за кампания
`2016 - 61 646;
Брой оторизирани заявления за
кампания `2015 през 2016 г. - 51 423
Оторизирани средства за кампания

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

`2015 г. през 2016 г. –
104 355 039 лв.

5. Развитие на
биологичното
земеделие

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.

1. Насърчаване
производството на
биологични продукти

2. Прилагане на мярка 11
„Биологично земеделие“ на
ПРСР 2014-2020 г.

ПРСР 20142020 г.

1. Приключване
работата по изготвяне
на проект на Кодекс за
земята

6. Оптимизиране на
поземлените
отношения,
гарантиращи
ефективността на
земеползването

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.

1. Предоставяне на съвети
и консултации на
производители на
биологични продукти

2. Насърчаване на
доброволната
поземлена комасация за
целите на земеделското
производство

3. Ефективно
управление на
държавния поземлен
фонд

1. Приемане на изготвен от
външен изпълнител проект
на Кодекс на поземлените
отношения от създадена
със Заповед на министъра
на земеделието и храните
работна група
1. Целогодишно
предоставяне на
методическа помощ при
изготвяне на планове за
доброволно уедряване
1. Провеждане на тръжни
процедури и сключване на
договори за отдаване под
наем и аренда на земи от
ДПФ
2. Извършване на
проверки за неправомерно
ползване на земи от
държавния поземлен фонд

Информираност на
земеделските
производители за
изискванията за
биологично
производство и
възможностите за
подпомагането му
Нарастване броя на
земеделските
производители,
произвеждащи
продукция по
биологичен начин

Брой предоставени консултации
относно изискванията за биологично
производство, както и относно
възможностите за подпомагане на
биологичните производители през
2016 г. – 3 341

Брой предоставени консултации
относно изискванията за
биологично производство, както и
относно възможностите за
подпомагане на биологичните
производители - 2 000

Брой оторизирани заявления -1 990

Брой оторизирани заявления;

Оторизирани средства –
28 828 693 лв.

Размер на оторизираните
средства

Гарантиране правата
на собствениците на
земя и коректните
отношения в
земеползването

Работна група, създадена със
Заповед на министъра на
земеделието и храните, работи по
приемане на изготвения от външен
изпълнител проект на Кодекс на
поземлените отношения

Приет Кодекс на поземлените
отношения

декември

Информирани
земеделски
производители
относно
възможностите за
провеждане на
процедури за
уедряване

През 2016 г. е оказана методическа
помощ за изпълнение на 21 плана за
уедряване върху 144 000 дка
земеделска земя

Брой планове за уедряване, по
които е оказана методическа
помощ

декември

Създаване на условия
за устойчиво
земеползване

декември

Създаване на условия
за устойчиво
земеползване

декември

март-май

май

Отдадени под наем и аренда земи от
ДПФ - 1 350 000 дка
Брой извършени проверки през 2016
г. - 56
Наложени през 2016 г. санкции за
неправомерно ползване на земи от
ДПФ в размер на 150 000 лв.

Брой сключени договори за
отдаване под наем и аренда на
земи от ДПФ; Размер на
отдадените под наем и аренда
земи от ДПФ
Брой извършени проверки;
Размер на наложени санкции за
неправомерно ползване на земи
от ДПФ
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

3. Провеждане на
процедури за
предоставяне под наем и
аренда на пасища, мери и
ливади от ДПФ на
собственици или
ползватели на
животновъдни обекти с
регистрирани пасищни
селскостопански животни

1. Създаване на условия
за спазване на
Методиката за
определяне на цената
на услугата „Доставяне
на вода за напояване“

7. Създаване на
оптимални условия за
развитие на ефективно
поливно земеделие

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.
ПРСР 20142020 г.

2. Поддържане на
хидромелиоративната
инфраструктура,
съгласно нормативните
изисквания

3. Реконструкция и
изграждане на
необходимата
инфраструктура

1. Назначаване на комисия
за анализиране на
предложенията на
доставчиците на вода за
напояване
2. Одобряване от
министъра на цени на
услугата „Доставяне на
вода за напояване“ за 2017
г.
1. Разглеждане от
Експертен техникоикономически съвет (ЕТИС)
на докладите за анализ на
техническото състояние на
язовирите – публична
държавна собственост
2. Предоставяне на
Държавната агенция по
метрологичен и технически
надзор (ДАМТН) на
информация за
техническото състояние на
язовирите – публична
държавна собственост
1. Изготвяне на списък с
предложения за
реконструкция и
изграждане на
необходимата за

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

декември

Ефективно използване
на възможностите на
ДПФ за насърчаване
развитието на
животновъдството

февруари

април

Индикатор за текущо състояние

Ценообразуване на
услугата „Доставяне на
вода за напояване“ за
2017 г., съгласно
изискванията на
Методиката за
определяне на цената
на услугата „Доставяне
на вода за напояване“

декември

декември

декември

7

8

Площ на отдадени под наем и
аренда земи (пасища, мери и
ливади) от ДПФ - 150 000 дка

Площ на отдадени под наем и
аренда земи (пасища, мери и
ливади) от ДПФ

Изготвен доклад и проект на заповед
за комисия

Създадена със Заповед на
министъра на земеделието и
храните комисия за анализиране
на предложенията на
доставчиците на вода за
напояване

Представени предложения от
доставчиците на вода за напояване

Определени със Заповед на
министъра на земеделието и
храните цени на услугата
„Доставяне на вода за
напояване“ за 2017 г.

Изготвени доклади за техническото
състояние на язовирите – публична
държавна собственост

Приети от ЕТИС доклади за
анализ на техническото
състояние на язовирите –
публична държавна собственост

Предоставена информация

Предоставена информация на
ДАМТН

Подготовка на предложения за
реконструкция и изграждане на
напоителна инфраструктура

Изготвен списък с предложения
за проектиране и строителномонтажни работи за
реконструкция и изграждане на
напоителна инфраструктура

Поддържане на
язовирите – публична
държавна собственост
в добро техническо
състояние

Идентифицирани
потребности от
реконструкция

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

4. Изготвяне на промени
в институционалната и
нормативната рамка

Дейност

4

напояване инфраструктура,
съобразно наличните
средства
2. Изготвяне на
предложения за ремонтновъзстановителни работи на
обекти за предпазване от
вредното въздействие на
водите (ОПВВВ),
съобразно наличните
средства
3. Приемане на годишния
отчет на комисията за
несправедливата
финансова тежест при
поддържане ОПВВВ
1. Изменение на Наредба
за придобиване и отнемане
от сдружения за напояване
(СН) на право на ползване
върху обекти от
хидромелиоративна
структура

5. Предоставяне на
подкрепа чрез ПРСР
2014-2020 г. за
инвестиционни разходи,
свързани с напояване в
рамките на
земеделските
стопанства

1. Разглеждане на
заявления за
кандидатстване по
подмярка 4.1. от ПРСР
(2014-2020 г.) (от втори
прием)

6. Насърчаване на
земеделските
производители да
опазват и укрепват
екосистемите, свързани
със селското и горското
стопанство

1. Информиране на
земеделските стопани за
възможностите за
кандидатстване и
изискванията за
изпълнение на одобрените
заявления по мярка 10,
мярка 12 и мярка 13 от
ПРСР 2014-2020 г.
2. Информиране на
земеделските стопани за
различни възможности за

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

декември

май

февруари

декември

декември

декември

Индикатор за текущо състояние

Идентифицирани
потребности от
ремонтновъзстановителни
работи на ОПВВВ

7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Подготовка на предложения за
ремонтно-възстановителни работи
на ОПВВВ

Изготвени предложения за
ремонтно-възстановителни
работи на ОПВВВ

Подобряване на
финансовото
състояние на
субектите,
поддържащи ОПВВВ

Приет годишен отчет за 2015 г. за
поддържане на ОПВВВ

Приет годишен отчет за 2016 г. за
поддържане на ОПВВВ г.

Създаване на условия
за ефективно
функциониране на
сдруженията за
напояване

Идентифицирана необходимост от
промяна на нормативната уредба

Изготвени промени в
институционалната и
нормативната рамка

Повишаване на
ефективността на
земеделските
стопанства
Запознати земеделски
стопани с
възможностите за
подпомагане
дейностите по
опазване и укрепване
на екосистемите,
свързани със селското
и горското стопанство
Запознати земеделски
стопани с различните
възможности за

Брой оторизирани заявления - 0;
Размер на изплатените средства – 0
лв.;

Брой оторизирани заявления;
Размер на изплатените средства;
Размер на площите с
реконструирана и нова поливна
техника

Брой предоставени консултации през
2016 г. по мярка 10, мярка 12 и мярка
13 от ПРСР 2014-2020 г. –
2 631

Брой предоставени консултации
по мярка 10, мярка 12 и мярка 13
от ПРСР 2014-2020 г. – 2 000

Брой предоставени през 2016 г.
консултации, свързани с
Националния план за действие по

Брой предоставени консултации
свързани с Националния план за
действие по изменение на
10

Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Очакван резултат

5

6

смекчаване на
неблагоприятните
климатични изменения
1. Прилагане на Схема за
държавна помощ за
съфинансиране на
застрахователни премии
при застраховане на
селскостопанска продукция

8. По-добро управление
на риска в аграрния
отрасъл

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.

1. Използване на
възможностите на
държавните помощи за
управление на риска

2. Прилагане на Схема за
държавна помощ за
компенсиране на загуби
вследствие на
неблагоприятни
климатични условия
3. Прилагане на схеми за
компенсиране на загуби
вследствие на болести по
растения и животни

2. Мониторинг върху
управлението на
рисковете в
земеделието

4. Прилагане на Схема за
държавна помощ за
компенсиране на
материални щети по
загинали селскостопански
животни и унищожени
пчелни кошери в резултат
на природни бедствия
1. Изготвяне на доклад за
предприети мерки за
ограничаване на
негативното влияние на
рисковете в земеделието и
преодоляване на
последиците от
възникналите кризи през
2016 г. в системата на МЗХ

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

декември

декември

декември

декември

април

Индикатор за текущо състояние

смекчаване на
неблагоприятните
климатични изменения
Насърчаване на
земеделските стопани
– малки и средни
предприятия за
доброволно
застраховане на
селскостопанска
продукция срещу
неблагоприятни
климатични условия
Компенсирани щети,
претърпени от
земеделските стопани
при отглеждане на
земеделските култури,
в резултат на тежки
метеорологични
условия
Компенсирани разходи
за ограничаване
разпространението на
болести при животните
и растенията
Компенсирани разходи
по овладяване на
рискови и критични
ситуации от
метеорологичен
характер в сектор
„Животновъдство“

Повишаване на
ефективността на
управлението на риска
в земеделието

7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

изменение на климата за периода
2013-2020 г. - 8 106

климата за периода 2013-2020 г. 5 000

Предстои помощта да стартира след
утвърждаване на ресурс и указания
за прилагане през 2017 г. от УС на
ДФЗ

Брой подпомогнати;
Изплатен ресурс

Предстои помощта да стартира след
утвърждаване от УС на ДФЗ на
ресурс и указания за прилагане за
нанесени щети през 2016 г.

Брой подпомогнати;
Изплатен ресурс

Предстои помощите да стартират
след утвърждаване на ресурс и
указания за прилагане през 2017 г. от
УС на ДФЗ

Брой подпомогнати;
Изплатен ресурс

Предстои помощта да стартира след
утвърждаване на ресурс и указания
за прилагане през 2017 г. от УС на
ДФЗ

Брой подпомогнати;
Изплатен ресурс

Изискана информация от структурите
на МЗХ за изготвяне на доклада, в
процес на обобщаване

Изготвен доклад за предприети
мерки за ограничаване на
негативното влияние на
рисковете в земеделието и
преодоляване на последиците от
възникналите кризи за
предходната година
11

Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

1. Постоянен
мониторинг за
състоянието на
националните генетични
ресурси в
животновъдството

9. Опазване на
биологичното
разнообразие и
генофонда в
растениевъдството и
животновъдството

Дейност

4

1. Поддържане на
национална мрежа за
мониторинг на генетичните
ресурси в
животновъдството
2. Поддържане на
национална
информационна система за
генетичните ресурси в
животновъдството,
интегрирана със системите
EFABIS на Европейската
фокусна точка и DAD-IS на
ФАО
1. Осъществяване на ex
situ, in vitro консервиране на
генетичен материал от
животински произход

Аграрен доклад
2016 г.

2. Съхранение и
управление на
генетичните ресурси

3. Активно участие на
научните институти на
Селскостопанската
академия в действията
по опазване на
генетичните ресурси и
обогатяване на
генетичната банка на
страната

2. Дълготрайно
съхраняване на генетичен
материал от видове,
породи, линии разплодни
животни, използвани на
територията на Република
България в Националния
генетичен резерв

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

декември

Осъществяване на
постоянен мониторинг
върху състоянието и
динамиката на
генетичните ресурси

Поддържани точки за мониторинг
през 2016 г. - 22

Поддържани точки за мониторинг
- 22

декември

Поддържане на
европейска и световна
база данни за
генетичните ресурси в
животновъдството

Извършени актуализации през 2016
г. - 183

Извършени актуализации – 80

декември

Запазване на
автохтонните породи в
България

Брой съхранени дози сперма,
яйцеклетки и ембриони от
застрашени от изчезване и
изчезващи породи - 366 110

Брой съхранени дози сперма,
яйцеклетки и ембриони от
застрашени от изчезване и
изчезващи породи – 355 000.

декември

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

Съхранен генетичен материал в
генетичния резерв през 2016 г. – 374
421 бр.

Съхранен генетичен материал в
генетичния резерв – 370 000 бр.

Брой животни, застрашени от
изчезване и изчезващи, с които се
осъществява развъдна дейност през
2016 г. - 33 593.

Брой животни, застрашени от
изчезване и изчезващи, с които
се осъществява развъдна
дейност - 30 000

Поддържане и съхраняване на 62
186. образци на растения през 2016
г.

Поддържане и съхраняване на
62 190 образци на растения

Брой отглеждани животни през 2016
г. – 20 230

Брой отглеждани животни – 20
500

3. Поддържане и
съхраняване на генетични
ресурси в
животновъдството

декември

1. Поддържане и
съхраняване на генетичните
ресурси в
растениевъдството

декември

2. Поддържане и
съхраняване на генетичните
ресурси в
животновъдството

декември

Индикатор за текущо състояние

Опазване на
биологичното
разнообразие и
генофонда в
животновъдството
Опазване на
биологичното
разнообразие и
генофонда в
растениевъдството
Опазване на
биологичното
разнообразие и
генофонда в

7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

растениевъдството

4. Осигуряване на
качествени услуги за
земеделските
производители в
областта на
сортоизпитването и
сертификацията на
посевен и посадъчен
материал

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

5. Ефективен контрол на
пазара на семена и
посадъчен материал, в
съответствие с
разпоредбите на Закона
за посевния и посадъчен
материал и Закона за
генетично
модифицирани
организми

6. Прилагане на
финансови стимули за
фермерите за активно
участие в дейностите по
опазване и подобряване
на генетичните ресурси

януаридекември,
в зависимост
от
различните
групи
земеделски
култури

декември

3. Контролни лабораторни
анализи на партиди семена

декември

4. Извършване на
контролни проверки при
пускането на пазара на
генетично модифицирани
семена, посадъчен
материал и генетично
модифицирани растения

декември

2. Прилагане на схема за
държавна помощ за участие
на земеделски стопани в

Брой изпитвани сортове – 280;
Инспектирани семепроизводни
посеви – 390 000 дка

Издадени документи в предвидените
срокове през 2016 г. – 8 704

Издадени документи в
предвидените срокове – 8 000

Извършени контролни проверки през
2016 г. - 1 000

Извършени контролни проверки 1 000

Последващ контрол на партиди
семена през 2016 г. – 1 436 проби

Последващ контрол на партиди
семена – 1 300 проби

Лабораторни анализи на партиди
семена /електрофореза/ през 2016 г.
- 141

Лабораторни анализи на партиди
семена /електрофореза/ - 90

Извършени контролни проверки през
2016 г. - 1 000

Извършени контролни проверки 1 000

Създаване на условия
за по-ефективна
развъдната дейност
чрез механизмите на
държавните помощи

Предстои помощта да стартира след
утвърждаване на ресурс и указания
за прилагане през 2017 г. от УС на
ДФЗ

Брой бенефициери;
Брой развъдни организации, чрез
които се предоставят
субсидираните услуги;
Размер на изплатения финансов
ресурс

Разширяване на
възможностите за
използване на

Предстои помощта да стартира след
утвърждаване на ресурс и указания
за прилагане през 2017 г. от УС на

Брой подпомогнати;
Изплатен ресурс

декември

2. Последващ контрол на
партиди семена
модифицирани растения

1. Прилагане на схема за
държавна помощ за водене
на родословна книга и за
определяне
продуктивността и
генетичните качества на
животните

Брой изпитвани сортове през 2016 г.
– 302;
Инспектирани семепроизводни
посеви през 2016 г. – 392 453 дка

Използване на
качествени
сертифицирани
семена от
земеделските
производители

декември

декември

Задоволяване на
обществените
потребности и
очаквания за
предлагане на пазара
на качествени семена
и посадъчен материал
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Очакван резултат

5

6

схема за качество за
производство на семена и
посадъчен материал
7. Хармонизиране на
националното
законодателство със
законодателството на
ЕС в областта на
сортоизпитването и
сертификацията, на
семената и посадъчния
материал

10. Гарантиране на
европейското и
национално
финансиране за селско
стопанство и развитие
на селски райони в
България

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнение й в
периода 20172019 г.
Програма за
развитие на
селските
райони 20142020 г. (ПРСР)

1. Наблюдение и
контрол за съответствие
на дейността на
Разплащателната
агенция (РА) с
критериите за
акредитация и за
адекватност и
ефективност на
системите за
управление и контрол на
средствата по
Европейския фонд за
гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ) и
Европейския фонд за
развитие на селските
райони (ЕЗФРСР)

1. Актуализиране на
подзаконови нормативни
документи в областта на
сортоизпитването и
сертификацията на
семената и посадъчния
материал

Индикатор за текущо състояние

качествени семена и
посадъчен материал

7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

ДФЗ

декември

Хармонизирано
национално
законодателство в
областта

Актуализирани подзаконови
нормативни документи през 2016 г. –
5

декември

Ефективно и
прозрачно управление
на европейските
фондове, основано на
добри системи за
контрол и оценка на
програмите

Брой извършени през 2016 г.
проверки - 10

1. Извършване на проверка
за съответствие с
критериите за акредитация
на РА във връзка с
прилагането на схеми и
мерки за директни
плащания и мерки по ПРСР
2014-2020 г.
2. Извършване на
периодични проверки с цел
наблюдение и контрол за
съответствие на дейността
на РА с критериите за
акредитация и за
адекватност и ефективност
на системите за управление
и контрол на средствата по
ЕФГЗ и ЕЗФРСР

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Актуализирани подзаконови
нормативни документи – 6

Брой извършени проверки и
изготвени доклади с резултати от
тях

Стратегическа цел 2: РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА И ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

11. Модернизирани и
технологични обновени
земеделски стопанства

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода

1. Насърчаване на
инвестициите и
внедряване на иновации
в стопанствата

1. Провеждане на прием на
заявления за предоставяне
на финансова помощ по
мярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски
стопанства“ ПРСР 20142020 г.

декември

Повишаване на
конкурентоспособностт
а на земеделските
стопанства

Брой приети проекти през 2016 г.–
6 288;
Брой сключени през 2016 г. договори
- 764;
Размер на договорената финансова
помощ през 2016 г.- 294 843 877 лв.;
Изплатени средства към 30.12.2016 г.
по подмярка 4.1 – 54 826 063 лева.

Брой приети проекти
Брой сключени договори за
финансова помощ;
Размер на договорената
финансова помощ Размер на
изплатените средства
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

2017-2019 г.
ПРСР 20142020 г.

2. Провеждане на
информационни събития,
срещи и консултации със
земеделски стопани за
разясняване на
предимствата и
възможностите за
модернизиране на
стопанствата и внедряване
на иновации
3. Прилагане на
Кредитната схема на ДФ
„Земеделие“ за
насърчаване на инвестиции
в селското стопанство

12. Подобряване на
конкурентоспособността
на първичните
производители чрез подоброто им интегриране
в селскостопанската и
хранителната верига

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.
ПРСР 20142020 г.

1. Насърчаване на
инвестициите в
преработка/маркетинг на
селскостопански
продукти

2. Насърчаване на
директните доставки на
суровини и храни

Аграрен доклад
2016 г.
3. Стимулиране
сдружаването на
земеделските
производители

1. Провеждане на прием на
заявления за подпомагане
по мярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански
продукти“ от ПРСР 20142020 г.
1. Прилагане на схема за
държавна помощ за
инвестиции в обекти за
директни доставки на малки
количества суровини и
храни от животински
произход
1. Провеждане на прием по
мярка 9 „Учредяване на
групи на организации на
производителите“ от ПРСР
(2014-2020 г.)
2. Признаване на ОП и ГП
на земеделски продукти

декември

декември

декември

декември

декември

постоянен

Информираност на
земеделските
производители за
разясняване на
предимствата и
възможностите за
модернизиране на
стопанствата и
внедряване на
иновации

Брой предоставени консултации за
възможностите за модернизиране на
земеделските стопанства по
подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020 г.
през 2016 г.– 2 231

Брой предоставени консултации
за възможностите за
модернизиране на земеделските
стопанства по подмярка 4.1.2 от
ПРСР 2014-2020 г. – 3 000

Брой проведени информационнообучителни събития за разясняване
на предимствата и възможностите за
модернизиране на стопанствата и
внедряване на иновации през 2016 г.
- 126

Брой проведени
информационно-обучителни
събития за разясняване на
предимствата и възможностите за
модернизиране на стопанствата и
внедряване на иновации – 100

Повишаване на
конкурентоспособностт
а на земеделските
стопанства

Брой подпомогнати земеделски
стопанства през 2016 г.- 2;
Размер на изплатените средства
през 2016 г.- 28 428 лв.

Брой подпомогнати земеделски
стопанства;
Размер на изплатените средства
по схемата

Повишаване на
конкурентоспособностт
а на стопанства и
предприятия

Брой приети проекти през 2016 г. 597;
Брой сключени договори през 2016 г.
– 173;
Размер на договорената финансова
помощ през 2016 г. - 238 708 506 лв.;
Изплатени средства към 30.12.2016
по подмярка 4.2 – 4 329 804 лева

Брой приети проекти;
Брой сключени договори;
Размер на договорената
финансова помощ;
Размер на изплатените средства

Създаване на условия
за скъсяване на
веригата за доставки
на суровини и храни от
животински произход
до крайните
потребители

Предстои помощта да стартира след
утвърждаване на ресурс и указания
за прилагане през 2017 г. от УС на
ДФЗ

Брой подпомогнати
бенефициенти;
Размер на изплатените средства

През 2016 г. не е осъществяван
прием по мярката

Брой оторизирани заявления за
кандидатстване;
Размер на изплатения финансов
ресурс

Признати ОП и ГП - 33

Признати ОП и ГП на земеделски
продукти - 20

Приети заявления за
кандидатстване
Подобряване на
пазарните позиции и на
земеделските стопани
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

3. Извършване на проверки
преди и след признаване на
ОП и ГП
4. Информиране на
земеделските
производители за ползите
от сдружаване в ОП предоставяне на
специализирани съвети,
консултиране на
земеделските стопани,
експертна помощ ,
провеждане на
информационни срещи и
дискусии и др.

4. Прилагане на
европейските схеми за
предоставяне на мляко
и плодове в учебните
заведения

1. Създаване на Постоянна
междуведомствена работна
група за решаване на
текущи въпроси свързани с
прилагане на схемата
2. Изготвяне и
нотифициране в ЕК на
Национална стратегия за
прилагане на схемата за
предоставяне на плодове,
зеленчуци, мляко и млечни
продукти в учебните
заведения за периода 20172023 година
3. Изготвяне на НИД на
Наредбата на МС за
условията и реда за
прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и
зеленчуци и на мляко и
млечни продукти в
учебните заведения
4. Изпълнение на схемите
за предоставяне на мляко и
плодове в учебните
заведения

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

постоянен

постоянен

31 март

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Ефективни и
действащи ОП и ГП

Извършени проверки преди и след
признаване на ОП и ГП - 42

Извършени проверки преди
признаване на организации - 20;
Извършени проверки след
признаване на организации - 30

Повишаване
информираността на
земеделските стопани
за ползите от
сдружаване в ОП и ГП

Проведени срещи със земеделски
производители през 2016 г. - 50 ;
Консултирани земеделски
производители – през 2016 г. - 300
Участие в срещи, организирани от
браншови съюзи в земеделието през
2016 г.- 12
Брой предоставени консултации от
НССЗ през 2016 г. – 946

Проведени срещи - 30;
Консултирани земеделски стопани
- 200;
Участия в срещи – 5
Брой предоставени консултации
от НССЗ – 2 000

Подобряване на
организацията по
управление на схемата

Изготвен проект на Заповед за
сформиране на постоянна
междуведомствена работна група

Създадена Постоянна
междуведомствена работна група
за решаване на текущи въпроси
свързани с прилагане на схемата

Определени стратегически цели и
дейности за тяхното изпълнение

Одобрена от министъра на
земеделието и нотифицирана в
ЕК Стратегия

31 юли

Определяне на
условията и реда за
прилагане на
европейските
регулации с цел
ефективно прилагане
на схемата

30 май

Подобряване на
организацията по
управление на
схемата

Изготвен проект на заповед на
министъра на земеделието за
създаване на РГ за изготвяне на
проект на НИД

Изготвена НИД на Наредбата на
МС за условията и реда за
прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и
зеленчуци и на мляко и млечни
продукти в учебните заведения

Повишаване на
консумацията на
плодове и зеленчуци
от деца и ученици

За учебната 2015/2016 г. обхванати
456 723 деца по схемата „Училищен
плод“
Изплатени средства за учебната

Брой деца, обхванати по схемата
„Училищен плод“
Размер на изплатени средства по
схемата „Училищен плод“

постоянен
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

2015/2016 г. по схемата „Училищен
плод“ - 11 970 350 лв.
За учебната 2015/2016 г. обхванати
302 000 деца по схемата „Училищно
мляко“
Изплатени средства за учебната
2015/2016 г. по схемата „Училищно
мляко“ - 5 048 329 лв.

5. Прилагане на
извънредни пазарни
мерки за управление на
кризи на пазара

6. Информиране на
земеделските
производители за
състоянието на
пазарите на основни
селскостопански
продукти

1. Своевременно изготвяне
на национално
законодателство, в случай
на въвеждане на ниво ЕС
на извънредни мерки за
управление на кризи на
пазара
2. Изпълнение на действия,
свързани с прилагане на
извънредни мерки за
управление на кризи на
пазара

постоянен

Смекчаване на
въздействието на
кризи и стабилизиране
на доходите на
земеделските стопани

Към началото на 2017 г. от ЕК не са
въведени мерки за управление на
кризи

декември

2. Изготвяне на ценови
анализи за основни
хранителни продукти

ежеседмично

3. Изготвяне на оперативни
анализи на основни
земеделски култури

ежеседмично

8

Брой обхванати деца по схемата
„Училищно мляко“
Размер на изплатени средства по
схемата „Училищно мляко“

Своевременно изготвено
национални правила и приложени
мерки за управление на кризи при
въвеждане на такива от ЕК.

Брой приложени мерки по
сектори
Размер на изплатените средства

декември

1. Изготвяне на пазарни
анализи на земеделски
продукти

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)

Информираност на
земеделските
производители
относно състоянието и
тенденциите на
развитие на пазарите
на основни
селскостопански
продукти
Прозрачност по
отношение на
формиране на цените
по веригата на
предлагане на основни
хранителни продукти
Информираност на
земеделските
производители
относно проведените
основни
селскостопански

Изготвени анализи през 2016 г. - 10

Изготвени анализи - 10

Изготвени анализи през 2016 г. - 306

Изготвени анализи - 300

Изготвени анализи през 2016 г. - 51

Изготвени анализи - 50
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

1. Анализ и оценка на
пазара на зърно в страната

2. Анализ и оценка на
международните пазари на
зърнени и маслодайни
култури.
3. Изготвяне на оперативен
зърнен баланс за
наличното зърно в страната

Очакван резултат

5

6

ежеседмично

ежемесечно

ежемесечно

7. Мониторинг на пазара
на зърно
4. Методическо
ръководство и контрол при
извършване на проверките
на земеделските
производители и обектите
за съхранение на зърно
5. Методическо
ръководство и контрол при
провеждане на
представително
окачествяване на добитата
реколта от пшеница,
ечемик, царевица,
слънчоглед и оризова арпа

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

постоянен

юни ноември

Индикатор за текущо състояние

мероприятия в
страната, износа,
вноса и цените на
основни земеделски
култури
Предоставяне на
своевременна и
актуална информация
на заинтересованите
страни, за състоянието
на зърнения пазар и
движението на зърното
в страната
Предоставяне на
информация за
състоянието и
тенденциите на
международните
пазари.
Предоставяне на
актуална информация
на заинтересованите
страни, за недопускане
на кризи в зърнения
баланс на страната
Повишаване
достоверността на
подаваната
информация от ОСЗ и
ЗП за зърнените
запаси и
произведените
количества
Получаване на
представителна
информация за
изготвяне на оценка и
анализ на
качествените
показатели на
добитите количества
зърно. Информацията

7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Изготвени анализи през 2016 г.- 52

Изготвени анализи - 52

Изготвени анализи през 2016 г. - 12

Изготвени анализи - 12

Изготвени анализи през 2016 г. - 12

Изготвени анализи - 12

Изготвено методическо ръководство
за извършване на проверки на
земеделски производители и обекти
за съхранение на зърно;
Изготвени тримесечни графици за
извършване на проверки на ОСЗ и
ЗП - 3;
Изготвени отчети за извършените
проверки - 3

Извършени проверки 14

Изготвени указания и разчети

Изготвяне указания за
организиране и провеждане на
окачествяването - 1 .
Изготвяне разчет за броя на
взетите проби – 1.
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

служи за вземане на
адекватни управленски
решения, свързани със
зърнения баланс на
страната и подпомага
дейността на
зърнопроизводители,
зърнопреработватели,
търговци на зърно и
браншови организации

1. Облекчаване на
регулаторните режими в
сектора

13. Подобряване на
бизнес-средата в
сектора

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г.

2. Развитие на
електронното
обслужване на
земеделските
производители

6. Нотифициране в ЕК на
събраната и обработена
информация за запасите и
производството на ориз РЕГЛАМЕНТ (EO) No
1709/2003 До 15.11
информация за запасите от
ориз по видове
1. Изготвяне на отчети за
изпълнение на мерките на
правителството за
намаляване на
регулаторната тежест за
бизнеса

1. Създаване на
електронен регистър на
земеделските имоти и
земеделските стопани и
платформа за управление
на земите от общинския и
държавния поземлен фонд
– отдаване под аренда и
продажба от МЗХ и
общините

До 15.12
информация
за
очакваната
реколта от
ориз

декември

декември

Установяване на
наличните оризови
запаси в ЕС с оглед
по-ефективно
управление на пазара
на ориз

Брой изготвени анализи

Нотификация за запасите от ориз
-1
Нотификация за произведеното
количество ориз - 1.

Намаляване на
регулаторната тежест
с цел създаване на
оптимална бизнес
среда

Брой изготвени отчети за изпълнение
на мерките на правителството за
намаляване на регулаторната тежест
за бизнеса - 6 .

Брой изготвени отчети за
изпълнение на мерките на
правителството за намаляване на
регулаторната тежест за бизнеса

Създаване на условия
за формиране и
провеждане на
държавната политика
в областта на
земеделието.
Подобряване на
комуникацията между
структурите в
администрацията и
ползвателите на
услугите;
Стандартизиране и
опростяване на
вътрешноадминистративните
процеси

Няма изградени електронен регистър
на земеделските имоти и
земеделските стопани, и платформа
за управление на земите от
общинския и държавния поземлен
фонд – отдаване под аренда и
продажба от МЗХ и общините

Изграден и работещ електронен
регистър на земеделските имоти
и земеделските стопани;
Изградена и работеща
електронна платформа за
управление на земите от
общинския и държавния поземлен
фонд
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

2. Разработване на връзки
с външни регистри с оглед
подобряване обслужването
на земеделските стопани

14. Осигуряване на
надеждна статистическа
информация в областта
на земеделието

Стратегия за
развитие на
Националната
статистическа
система НСС
на Република
България 2013
- 2017 г.

1. Изготвяне на
хармонизирана,
съпоставима, надеждна,
лесна
за ползване и достъпна
статистическа
информация,
основаваща се на
единни стандарти и
общи принципи

1. Провеждане на
статистически изследвания
за осигуряване на
статистически данни
необходими за земеделието
2. Изграждане на
информационна система по
агростатистика за
въвеждане, контрол и
обработка на данните и
интегрирана
информационна
земеделска счетоводна
система за въвеждане на
данни, контрол, валидиране
и анализ на резултатите на
национално и регионално
ниво (за СЗСИ)

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние

юни .

Създаване на връзки
между отделните
регистри

7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Съществуване на независими един
от друг регистри

Създаване на връзки между
отделните регистри

декември

Наличие на адекватна
информация, като
основа за анализ на
състоянието и
тенденциите в
развитието на
земеделието

Подготовка за изпълнение на
статистическите изследвания и
дейности

Изпълнени в срок на 20
статистически изследвания и
дейности

декември

Подобряване на
възможностите за
въвеждане, контрол и
обработка на данните и
навременно
представяне на
резултатите

Изграждането на информационните
системи е отложено за 2017 г.,
поради отлагане изпълнението на
процедурата за обществена поръчка

Разработени информационни
системи

Стратегическа цел 3: ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЧРЕЗ ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ, КАЧЕСТВЕНИ НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

15. По-висока
професионална
квалификация и
информираност на
земеделските
производители

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.
ПРСР 20142020 г.

1. Стимулиране на
трансфера на знания и
информация

1. Предоставяне на
специализирани
консултации в областта на
растениевъдството,
животновъдството и
аграрната икономика
2. Провеждане на
информационнообучителни събития с
научни институти, научноприложни организации и
други институции,

декември

Повишаване на
знанията на
земеделските стопани
в областта на
земеделието

декември

Повишаване на
знанията на
земеделските стопани
в областта на
земеделието

Предоставени специализирани
консултации през 2016 г. - 25 312

Брой проведени информационнообучителни събития с цел трансфер
на знания и технологии през 2016 г. –
126

Предоставени специализирани
консултации - 22 000

Брой проведени информационнообучителни събития с цел
трансфер на знания и технологии
– 100 .
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

организации и експерти с
цел трансфер на знания и
технологии към
земеделските стопани
3. Осигуряване на достъп
на земеделските
производители до важна
земеделска информация
чрез организирането на
местно ниво (общинско и по
населени места) на
информационни събития,
изготвяне на
информационни материали
и участия в медийни изяви
4. Активно използване на
различни комуникационни
канали за предоставяне на
съветнически услуги
5. Информиране на
земеделските стопани
относно схемите за
директни плащания,
пазарните мерки и
националните схеми за
подпомагане
2. Подобряване
ефективността на
системата за съвети в
земеделието и
прилагане на нов подход
в развитието на
съветническата дейност
в земеделието –
изграждане на
съветническа мрежа,

1. Организиране и
провеждане на
консултантски дни/
изнесени приемни по
населени места и общини в
съответната област,
особено в отдалечените от
областните центрове
населени места

Повишаване на
знанията на
земеделските стопани
в областта
Разработени
информационни
системи Липсващи
информационни
системи Разработени
информационни
системи на
земеделието

Проведени информационни събития
(без изнесените приемни) през 2016 г.
- 295;
Изготвени информационни материали
през 2016 г.- 136;
Участия в медийни събития през 2016
г.– 193

Проведени информационни
събития (без изнесените приемни)
- 250;
Изготвени информационни
материали - 125;
Участия в медийни събития – 145.

декември

Улеснени възможности
за получаване на
информация и съвети
по електронен път

Изготвени отговори на въпроси
постъпили чрез електронния сайт и
електронния адрес на НССЗ през
2016 г.– 141

Изготвени отговори на въпроси
постъпили чрез електронния сайт
и електронния адрес на НССЗ –
100

декември

Информирани
земеделските стопани
относно схемите за
директни плащания,
пазарните мерки и
националните схеми за
подпомагане

Брой консултации относно схемите
за директни плащания, пазарните
мерки и националните схеми за
подпомагане през 2016 г.– 10 355

Брой консултации относно
схемите за директни плащания,
пазарните мерки и националните
схеми за подпомагане – 9 000.

декември

Улеснен достъп до
съвети в земеделието
на земеделските
производители,
особено на
отдалечените от
областни центрове
населени места

Брой проведени консултантски дни /
изнесени приемни по населени места
и общини през 2016 г. - 1 037.

Брой проведени консултантски
дни / изнесени приемни по
населени места и общини - 1 000

декември
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

включваща и участници
от неправителствения и
сектор

Дейност

4

2. Повишаване на
капацитета на Национална
служба за съвети в
земеделието (НССЗ), в т. ч
на общинско ниво чрез
подмярка 2. 2. „Създаване
на консултантски услуги” по
ПРСР 2014-2020 г.

16. Засилване ролята на
селскостопанската наука
за модернизация на
аграрния бизнес

Аграрен доклад
2016 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

декември

Улеснен достъп до
съвети в земеделието
на земеделските
производители,
особено на
отдалечените от
областни центрове
населени места

Не са изградени мобилни общински
офиси.

Изграждане до 50 мобилни
общински офиси (центрове) в
зависимост от стартиране на
подмярка 2.2 от ПРСР 2014-2020
г.

декември

Подобрено обслужване
на земеделските
стопани, отговарящо на
техните нужди

Брой проведени срещи на
неформалните консултативни съвети
през 2016 г. – 26

Брой проведени срещи на
неформалните консултативни
съвети – 27

4. Организиране на
дейността на „фермерски
кръгове“ към
териториалните областни
офиси на НССЗ с участието
на активни фермери от
областта за
разпространение сред други
фермери на информация и
практики

декември

Подобрено обслужване
на земеделските
стопани, отговарящо на
техните нужди

Функциониращи „фермерски кръгове”
през 2016 г. – 27.

Функциониращи „фермерски
кръгове” – 27

1. Сключване на договори
за сътрудничество с висши
училища и други научни
организации, работещи в
аграрната сфера

декември

Подновени 5 рамкови договора през
2016 г.

Сключени 3 рамкови договора

2. Съвместно участие в
конкурсните сесии на ФНИ,,
ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж” и
др.

декември

Участие в 8 конкурсни сесии през
2016 г.

Участие в 7 конкурсни сесии

3. Провеждане на срещи на
неформални консултативни
съвети за съвети в
земеделието на общинско
и/ или областно ниво и/ или
по специализация на
стопанствата

1. Обединяване на
усилията на
Селскостопанска
академия (ССА) и
висшите учебни
заведения за научни и
приложни разработки,
насочени към създаване
на конкурентоспособно и
пазарноориентирано
земеделско
производство

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Създаване на условия
за ускорен трансфер
на научни знания и
иновации за
стабилизиране и
развитие на
земеделското
производство
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Стратегическа цел 4: ЗАСИЛВАНЕ НА ЕКСПОРТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА АГРАРНИ ПРОДУКТИ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

1. Прилагане на
програми за
промотиране на
земеделски и хранителни
продукти на пазарите на
ЕС и трети страни

17. Увеличаване на
износа на
селскостопански
продукти и
утвърждаване на
позициите им на чужди
пазари

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.

2. Прилагане на
политика по качеството защитени наименования

1. Провеждане на
процедура за разглеждане
и одобрение/отхвърляне на
избора на прилагащи
организации на
промоционални програми
2. Провеждане на
процедура за разглеждане
и одобрение/отхвърляне на
избора на оценяващи
организации на
промоционални програми
1. Провеждане на
процедурите по обработка
на заявленияспецификации за защитени
географски означения и
храни с традиционно
специфичен характер, с
оглед вписването им в
съответните европейски
регистри

2. Провеждане на
процедурите за одобрение
на контролиращи лица за
всяко наименование и
последващ надзор

3. Участие на
международни
търговски форуми за
популяризиране на
традиционни за
страната продукти (вина,
млечни и месни

1. Прилагане на схеми за
държавни помощи за
насърчаване участието на
земеделски производители
в международни панаири и
изложения

декември

Популяризиране на
български земеделски
и хранителни продукти
на международните
пазари

Брой одобрени заявления за избор
на прилагащи организации през 2016
г. - 5

Брой одобрени заявления за
избор на прилагащи организации

декември

Популяризиране на
български земеделски
и хранителни продукти
на международните
пазари

Брой одобрени през 2016 г.
заявления за избор на оценяващи
организации - 7

Брой одобрени заявления за
избор на оценяващи организации

декември

декември

декември

Възстановяване и
развитие на
традиционните за
страната аграрни
производства

Възстановяване и
развитие на
традиционните за
страната аграрни
производства

Популяризиране на
традиционни за
страната продукти на
международни пазари

Брой обработени заявления за
вписване в европейските регистри на
ЗНП/ЗГУ/ХТСХ - 2,
Брой обработени заявления за
вписване на нови производители в
базите данни - 3,
Брой обработени заявления за
изменение на спецификации – 4
Брой обработени протоколи от
проверки на място - 6
Брой разгледани и одобрени
заявления за одобряване на
контролиращо лице – 2;
Брой извършени проверки на място
при контролиращо лице - 1, Брой
извършени надзорни проверки на
контролиращо лице - 4, Брой
обработени протоколи от проверки
на място при контролиращи лица 73
Предстои помощта да стартира след
утвърждаване на общ ресурс и
поетапно – с указания за прилагане
през 2017 г. от УС на ДФЗ

Брой обработени заявления и
обработени протоколи на
компетентния орган от проверки
на място на производителите

Брой разгледани и одобрени
заявления и обработени
протоколи на контролиращите
лица от проверки на място на
производителите

Брой подпомогнати;
Изплатен ресурс
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

декември

Осигуряване на
публичен достъп,
разяснения и
актуална информация
относно условията за
износ и внос

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

продукти, биопродукти,
етерични масла и др.)

4. Подкрепа на износа
на земеделски продукти

1.Осигуряване на актуална
информация относно
условията за износ на
селскостопански и
хранителни продукти по
страни търговски
партньори - мита,
фитосанитарни и
ветеринарни изисквания,
правила за произход и др.

2. Създаване на два
експортни комитета по
санитарни и
фитосанитарни продукти

декември

Осигуряване на
платформа за
комуникация между
представителите на
бизнеса и експерти от
ведомствата и
компетентните органи
имащи отношение към
подкрепа на износа за
изготвяне на
приоритети за отделни
продукти и държави

Проведени срещи с оператори с
потенциална възможност за
разширяване на износ към трети
страни;
Изготвени досиета с информация.
Брой изготвени досиета с
информация относно условията,
бариерите и специфичните
пазарни предимства и
недостатъци на конкретни
селскостопански продукти към
конкретни пазари в трети страни
Брой проведени срещи с експерти от
междуведомствените комитети по
санитарни и фитосанитарни въпроси

Стратегическа цел 5: ВИСОКО НИВО НА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХРАНИТЕ

18. Гарантиране
предлагането на
безопасни и качествен
храни

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.

1. Осъществяване на
интегриран контрол по
безопасността и
качеството на храните

1. Актуализиране на
законодателството в
областта на безопасността
на храните, фуражите,
здравеопазването на
животните и здраве на
растенията

декември

Постигане на
съответствие с
правото на ЕС,
създаване на
необходимите условия
за неговото прилагане
и усъвършенстване на
националното
законодателство в
областта на
хранителната верига

Идентифицирана необходимост от
усъвършенстване на нормативната
база във връзка с публикуването на
ново европейско законодателство в
областта на хранителната верига

Брой изготвени/изменени и
допълнени:
- закони;
- поднормативни актове
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

2. Изграждане на мрежа за
сътрудничество и
усъвършенстване на
комуникацията и обмена на
информация с браншови
организации и асоциации в
областта на безопасността
на храните и фуражите,
здравеопазване на
животните и здраве на
растенията
3. Изготвяне на Годишен
доклад за изпълнението на
Единния многогодишен
национален план за
контрол (ЕМНКП) на
Република България за
храни, фуражи,
здравеопазване на
животните, хуманно
отношение към тях и
защита на растенията за
2016 г.
4. Изготвяне на нов Единен
многогодишен национален
план за контрол (ЕМНКП)
на Република България за
храни, фуражи,
здравеопазване на
животните, хуманно
отношение към тях и
защита на растенията за
периода 2018-2020 г.
5. Издаване на
удостоверения за
съответствие с
качествените
характеристики на
млечните продукти по БДС

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Подобрено
партньорство между
МЗХ и
неправителствените
организации

Идентифицирана недостатъчна
комуникация и координация между
действията на заинтересованите
страни

Брой проведени срещи;
Брой съвместни инициативи

юни

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

Изготвен Годишен доклад за
изпълнението на ЕМНКП за 2015 г.

Изготвен Годишен доклад за
изпълнението на ЕМНКП за 2016
г.

декември

Гарантиране на
съответствие с чл. 41
от Регламент 882/2004
с цел осигуряване на
ефективен контрол по
хранителната верига

декември

Предлагане на пазара
на качествени и
безопасни храни

декември

Действащият в момента ЕМНКП е с
период на изпълнение 2015-2017 г. и
съгласно чл. 41 от Регламент (ЕО)
№ 882/2004 предстои изготвянето на
нов План

Брой издадени удостоверения за
съответствие с качествените
характеристики на млечните
продукти произведени по БДС през
2016 г. - 40

Изготвен Единен многогодишен
национален план за контрол
(ЕМНКП) на Република България
за храни, фуражи,
здравеопазване на животните,
хуманно отношение към тях и
защита на растенията за периода
2018-2020 г.

Брой издадени удостоверения
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

6. Извършване на одити на
официалния контрол и на
Системата за бързо
предупреждение за храни и
фуражи (RASFF)

7. Осъществяване на
планов и извънпланов
контрол в обектите за
добив, производство и
търговия с храни и
материали и предмети,
предназначени за контакт с
храни
8. Изпълнение на
Национална програма за
контрол на суровини и
храни за съдържание на
химични замърсители,
добавки в храни,
материали и предмети
предназначени за контакт с
храни, храни, обработени с
йонизиращи лъчения
9. Изготвяне и
координиране на
изпълнението на
Национална програма за
контрол на остатъци от
пестициди в и върху храни
от растителен и
животински произход

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

декември

Брой проведени одити
на официалния
контрол по
хранителната верига
за установяване
съответствието по
прилагане на
релевантното
законодателство

декември

декември
Изготвена
програма февруари
координиран
ецелогодишно

Изготвена
програма февруари;
координиран
ецелогодишно

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Брой извършени одити през 2016 г. 4

Брой извършени одити

Брой извършени проверки през 2016
г. - 179 383

Брой извършени проверки за
съответствие на операторите с
изискванията на
законодателството в областта на
безопасността на храните,
материалите и предметите в
контакт с храни, страничните
животински продукти и хуманното
отношение към животните по
време на клане

Предлагане на пазара
на качествени и
безопасни храни

Брой анализирани проби през 2016 г.
- 446.

Брой анализирани проби

Предлагане на пазара
на качествени и
безопасни храни;

Брой анализирани проби - 90

Брой анализирани проби - 81

Гарантиране
предлагане на
качествени и
безопасни храни
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

10. Изготвяне и
координиране
изпълнението на
Националната
мониторингова програма за
контрол на остатъци от
ветеринарномедицински
препарати (ВМП) и
замърсители от околната
среда в животни, храни и
други продукти от
животински произход
11. Контрол на качеството,
ефикасността и
безопасността на ВМП и
повишаване на
ефективността на контрола
върху производството,
търговията и употребата на
ВМП
12. Изготвяне на
Национални програми за
официален контрол на ГМО
храни
13. Изготвяне и
актуализиране на Рамкови
планове за контрол на
фуражите за по контрол на
система „Фуражи и хранене
на животните”, контролна
система „Трансмисивни
спонгиформни
енцефалопатии и
странични животински
продукти“ и контролна
система
„Ветеринарномедицински
продукти и остатъци от
ветеринарномедицински
продукти” и Указания за
работа по изпълнението им

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Изготвена
програма април;
координиран
ецелогодишно

Предлагане на пазара
на качествени и
безопасни храни

декември

февруари

декември

Индикатор за текущо състояние
7

Брой анализирани проби през 2016 г.
- 1 217.

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Изготвена програма
Брой анализирани проби

Безопасност на
произвежданите и
предлагани на пазара
ВМП

28 лицензирани производители на
ВМП;
98 лицензирани търговци на едро с
ВМП;
240 лицензирани търговци на дребно
с ВМП

Извършени проверки на 40 % от
производителите на ВМП;
Проверки на всички обекти за
търговия на едро с ВМП;
Проверки на всички обекти за
търговия на дребно с ВМП

Предлагане на пазара
на качествени и
безопасни храни

Брой анализирани проби през 2016 г.
- 60

Изготвена програма; Брой
анализирани проби

Уеднаквяване на
извършвания
официален контрол на
фуражи в Република
България

Изготвени и актуализирани Рамкови
планове за контрол на фуражите
2016 г. и Указания за работа по
изпълнението им - 10

Изготвени и актуализирани
Рамкови планове за контрол на
фуражите за 2017 г. и Указания
за работа по изпълнението им - 8
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

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

19. Гарантиране
здравословния статус на
животните

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.

1. Изпълнение на
Националната програма
за профилактика,
надзор, контрол и
ликвидиране на
болестите по животните
и зоонозите в България
за 2017 г.

1. Провеждане на
профилактични
мероприятия, диагностични
изследвания и надзор на
болести по животните

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

декември

Пускане на пазара и
изхранване на
животните с безопасни
фураж Гарантиране на
ефективен контрол
върху генетично
модифицирани
фуражи

декември

Индикатор за текущо състояние

Здрави животни и
безопасни храни от
животински произход

7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Извършени проверки/ инспекции през
2016 г. - 4 676
Извършени анализи за безопасност
на фуражи през 2016 г. – 2 370
Брой извършени анализи за ГМО от
фуражи през 2016 г. - 27

Извършени проверки/ инспекции;
Извършени анализи за
безопасност на фуражи
Брой извършени анализи за ГМО
от фуражи

Изпълнен годишен План за 2016 г.

Брой извършени мероприятия
Брой диагностични изследвания
Брой планирани проверки/
инспекции

Стратегическа цел 6: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

20. Стимулиране на
инвестициите и
иновациите в
рибарството и
аквакултурите,
включително в процеса
на преработка на
продукцията от тях

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.
Програма за
морско дело и

1. Подкрепа за
инвестиции за
модернизиране на
флота, въвеждане на
иновационни технологии
в производството на
аквакултури и
рибопреработка

1. Стартиране на прием на
проекти по Мярка 1.3.
„Окончателно
преустановяване на
риболовните дейности“
2. Стартиране на прием на
проекти по Мярка 1.7.
„Добавена стойност,
качество на продуктите и
използване на нежелания
улов“

декември

Увеличаване на
възможностите за
развитие и
подобряване на
икономическото
състояние на
представителите на
сектора

Предстои стартиране на прием по
мярката

Предстои стартиране на прием по
мярката

Брой одобрени проекти по
мярката;
Размер на договорената помощ;
Размер на изплатените
средства
Брой одобрени проекти по
мярката;
Размер на договорената помощ;
Размер на изплатените
средства
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

рибарство
2014-2020 г.
(ПМДР)

Мярка

3

Дейност

4

3. Стартиране на прием на
проекти по Мярка 1.8.
„Рибарски пристанища,
кейове за разтоварване,
рибни борси, покрити
лодкостоянки“
4. Стартиране на прием на
проекти по Мярка 2.2.
„Продуктивни инвестиции в
аквакултура“ – сектор
„Рециркулационни
системи“ и сектор
„Изграждане на нови, като
и разширяване и
модернизация на
съществуващи
аквакултурни стопанства“
5. Стартиране на прием на
проекти по Мярка 2.3.
„Насърчаване на нови
производители на
аквакултури, развиващи
устойчиви аквакултури“
6. Стартиране на прием на
проекти по Мярка 5.3.
„Мерки за предлагане на
пазара“
7. Мярка 2.2. „Продуктивни
инвестиции в
аквакултура“ – сектор
„Малки проекти“
8. Мярка 5.4.
„Преработване на
продуктите от риболов“

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Предстои стартиране на прием по
мярката

Предстои стартиране на прием по
мярката

Предстои стартиране на прием по
мярката

Предстои стартиране на прием по
мярката

Стартирал прием на проектни
предложения

Стартирал прием на проектни
предложения

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Брой одобрени проекти по
мярката;
Размер на договорената помощ;
Размер на изплатените
средства

Брой одобрени проекти по
мярката;
Размер на договорената помощ;
Размер на изплатените
средства

Брой одобрени проекти по
мярката;
Размер на договорената помощ;
Размер на изплатените
средства
Брой одобрени проекти по
мярката;
Размер на договорената помощ;
Размер на изплатените
средства
Брой одобрени проекти по
мярката;
Размер на договорената помощ;
Размер на изплатените
средства
Брой одобрени проекти по
мярката;
Размер на договорената помощ;
Размер на изплатените
средства
29

Цели за 2017 г.

1

21. Осигуряване и
управление на
надеждни технически,
икономически и
биологични данни за
сектора

Стратегически
документ

Дейност

2

3

4

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.

1. Събиране,
управление и
използване на данни за
целите на научния
анализ и изпълнение на
Общата политика в
областта на
рибарството

1. Прилагане на Мярка 3.2.
„Събиране на данни““ от
ПМДР

2. Събиране на
биологични данни

1. Извършване на
проучвания за запасите от
рибни ресурси и
мониторинг на
разтоварванията

Програма за
морско дело и
рибарство
2014-2020 г.
(ПМДР)

22. Опазване и
ефективно управление
на рибните ресурси

Мярка

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.
Програма за
морско дело и
рибарство
2014-2020 г.
(ПМДР)

1. Предприемане на
действия за управление
и опазване на рибните
ресурси

1. Провеждане на научни
изследвания за
определяне на състоянието
на рибните запаси във
вътрешни водоеми,
използвани основно за
любителски риболов

2. Въвеждане на
ограничения за риболов

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

декември

Подобряване
качеството и
пълнотата на данните;
Подобряване и
предоставяне на
научни знания

Стартирал прием по мярката на
20.12.2016 г.;

Брой одобрени проекти по
мярката;
Размер на договорената помощ;
Размер на изплатените средства

декември

Оценка на
състоянието на
запасите от рибен
ресурс за 2017 г.

Проведени през 2016 г. 4 целеви
изследвания, от които 2 дънни и 2
пелагични

Провеждане на 4 . целеви
изследвания, от които 2 дънни и 2
пелагични

декември

Опазване на водните
екосистеми в
изкуствените водни
обекти, използвани за
любителски риболов,
устойчиво използване
на рибните ресурси и
намаляване на
отрицателното
въздействие върху тях

Идентифицирана необходимост за
провеждане на научни изследвания
за определяне на състоянието на
рибните запаси във вътрешни
водоеми, използвани основно за
любителски риболов

Брой проведени научни
изследвания за определяне на
състоянието на рибните запаси
във вътрешни водоеми,
използвани основно за
любителски риболов

декември

Опазване на
популациите от риба и
други водни организми
и създаване на
оптимални условия за
тяхното размножаване

Изготвен проект на Заповед за
изменение на Заповед № РД0998/26.02.2016 г. на министъра на
земеделието и храните, с която са
определени зони забранени за
риболов през периода 2016-2018 г.

Издадени две заповеди за
въвеждане ограничения за
риболов на министъра на
земеделието и храните

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

30

Цели за 2017 г.

1

23. Ефективен контрол в
сектор Рибарство

24. Устойчиво развитие
на рибарските райони
чрез реализация на
стратегии за местно
развитие

Стратегически
документ

2

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.
Програма за
морско дело и
рибарство
2014-2020 г.
(ПМДР)
Програма за
морско дело и
рибарство
2014-2020 г.
(ПМДР)

Мярка

3

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние

2. Актуализация на
националното
законодателство в
сектор Рибарство

1. Изготвяне/промени на
законови и/или
подзаконови нормативни
актове в сектор Рибарство

декември

Ефективно прилагане
на общата политика в
областта на
рибарството и
осигуряване на
условия за устойчиво
развитие на рибните
ресурси

1. Мониторинг и контрол
на риболовната дейност

1. Извършване на проверки
на операторите в сектор
„Рибарство“

постоянен

Ефективен надзор над
операторите в сектор
Рибарство

декември

Подпомагане за
мониторинга, контрола
и изпълнението чрез
повишаване на
институционалния
капацитет и на
ефективността на
публичната
администрация

2. Насърчаване
изпълнението и
прилагането на
системата на ЕС за
контрол, инспекция и
изпълнение, вкл.
борбата срещу
незаконния,
недеклариран и
нерегулиран риболов

1. Подобряване на
конкурентоспособността
и жизнеспособността на
предприятията в сектора
на рибарството, вкл.
дребномащабния
крайбрежен флот,
повишаване на
заетостта и
териториалното
сближаване

1. Стартиране на прием по
Мярка 3.1. „Контрол и
изпълнение“

1. Прилагане на Мярка 4.1.
„Подготвителна помощ за
стратегии за водено от
общността местно
развитие (ВОМР)“ на ПМДР
декември
2. Стартиране на прием по
Мярка 4.2. „Изпълнение на
стратегиите за водено от
общностите местно
развитие“

Икономически растеж,
социално
приобщаване,
създаване на работни
места в общностите от
крайбрежните райони
и регионите около
вътрешните водоеми,
които са зависими от
рибарството и
аквакултурите

7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Констатирана необходимост от
промяна на редица законови и
подзаконови нормативни актове

Изготвени проекти на законови
и/или подзаконови нормативни
актове в сектор Рибарство

Брой извършени проверки през 2016
г. -16 111

Брой извършени проверки –
16 120

Предстои стартиране на прием
проектни предложения по мярката

В ход е процес на оценка на
постъпилите проектни предложения
по мярката

Предстои стартиране на мярката в
съответствие с Индикативна годишна
работна програма за 2017 г.

Брой одобрени проекти по
мярката;
Размер на договорената помощ;
Размер на изплатените средства

Брой одобрени проекти по
мярката;
Размер на договорената помощ;
Размер на изплатените средства

Брой одобрени проекти по
мярката;
Размер на договорената помощ;
Размер на изплатените средства
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Стратегическа цел 7: УСТОЙЧИВО И МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ

Национална
стратегия за
развитие на
горския сектор
в Република
България 20132020 г.
(НСРГСРБ)
25. Подобряване
стопанисването на
горите

Стратегически
план за
развитие на
горския сектор
2014-2023 г.
(СПРГС)
НСРГСРБ
2013-2020 г.
СПРГС 20142023 г.

1. Актуализиране
на нормативната база в
горския сектор

1. Изготвяне на проект на
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба №
8 за сечите в горите

декември

Сформирана работна група

Приета и
Обнародвана в ДВ
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 за
сечите в горите

2. Разработване и
приемане на проект за
изменение и допълнение
на Наредба № 5 от
31.07.2014 г. за
строителство в горските
територии без промяна на
предназначението

декември

Сформирана работна група,
изготвени предложения за изменения
и допълнения

Разработен и приет проект за
изменение и допълнение на
Наредба № 5

3. Разработване и
приемане на проект за
изменение и допълнение
на Наредба № 18 от
07.10.2015 г. за
инвентаризацията и
планирането в горските
територии

декември

Проведена работна среща за
изготвяне на указания

Разработен и приет проект за
изменение и допълнение на
Наредба № 18

Разработен и приет проект за
изменение и допълнение на
Наредба № 1

Приет ЗИД на ЗЛОД

Създаване на условия
за устойчиво
управление на
горските ресурси и
балансирано
предоставяне на
икономически,
социални и екологични
ползи и услуги от
българските гори за
обществото

4. Разработване и
приемане на проект за
изменение и допълнение
на Наредба № 1 от
30.01.2012 г. за контрола и
опазването на горските
територии

декември

Изготвени и представени за
съгласуване и одобрение
предложения за промени в
Наредбата за контрола и опазването
на горските територии

5. Приемане на ЗИД на
Закона за лова и опазване
на дивеча (ЗЛОД)

декември

Внесен в НС и приет на първо четене
проект на ЗИД на ЗЛОД
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

6. Разработване,
обсъждане и приемане на
проект за изменение на
Правилника за прилагане
на ЗЛОД (ППЗЛОД)

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Разработен, обсъден и представен
за одобрение в МЗХ проект за
изменение на ППЗЛОД

Приет проект за изменение на
ППЗЛОД

декември

Подобряване на
устойчивото
стопанисване и
ползване на горите и
ограничаване на
незаконните дейности
в горските териториидържавна собственост
чрез независим
външен контрол

Площ на горските територии –
държавна собственост,
сертифицирани към 31.12.2016 г. –
1 083 360 ха

Площ на горските територии –
държавна собственост,
сертифицирани към 31.12.2017 г.

2. Провеждане
лесопатологичен
мониторинг в горите и
изготвяне на прогноза за
очакваните нападения от
болести и вредители

декември

Подобряване на
здравословното
състояние на горите

Проведен през 2016 г.
лесопатологичен мониторинг и
изготвена прогноза за 2017 г..

Проведен лесопатологичен
мониторинг и изготвена прогноза
за очакваните нападения от
болести и вредители

3. Изготвяне на указания за
стопанисване на
издънковите гори

декември

Подобряване
състоянието на
издънковите гори

Проведено Национално съвещание
по издънковите гори

Утвърдени указния от
изпълнителния директор на ИАГ

4. Контрол на
изпълнението и
провеждането на сечите

декември

Подобрено
стопанисване на
горите

През 2016 г. са извършени 15 034
проверки, за които са изготвени
доклади и констативни протоколи.

Брой изготвени доклади и
констативни протоколи

1. Сертифициране на
горските територии –
държавна собственост

2. Създаване на условия
за оптимален баланс
между екологичната
функция на горите и
тяхната способност
дългосрочно да
предоставят материални
ползи и услуги

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

декември
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

5. Подготовка за
провеждане на заседания
на Националния съвет по
горите по чл. 155, ал. 1 от
Закона за горите

1. Стартиране и създаване
на необходимите условия
за реализация на проект
„Опазване на екосистемите
и устойчиво управление на
природните ресурси в
България чрез
подобряване на
информацията за горите и
горските територии“
3. Подобряване на
кадастъра и базата
данни за българските
гори

2. Провеждане на
статистическа горска
инвентаризация в избран
пилотен регион
(„Южноцентрално
държавно предприятие“, гр.
Смолян - пилотен район
ЮЦДП
3. Осигуряване на
ортофотокарта за
териториалния обхват на
дейност на ДГС/ ДЛС,
подлежащи на
инвентаризация през
2017/2018 г.

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

постоянен

Индикатор за текущо състояние

Създаване на условия
за устойчиво
управление на
горските ресурси и
балансирано
предоставяне на
икономически,
социални и екологични
ползи и услуги от
българските гори за
обществото

декември

7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Брой проведени заседания

Взети решения във връзка с
устойчивото управление на
горските ресурси

Одобрено и ратифицирано
споразумение между МЗХ и МБВР –
Закон за ратифициране (обн. ДВ, бр.
105/2016 г.)

Отчетени резултати от
реализацията на Проекта през
2017 г.

Подготвено е стартирането на
статистическа горска инвентаризация
в пилотен район ЮЦДП -Смолян

Извършени теренни измервания
по изпълнението на
статистическа горска
инвентаризация в пилотен район
ЮЦДП Смолян

Брой подлежащи на инвентаризация
горски стопанства през 2017/2018 г. 18

Осигурени ортофотокарти
съобразно програмата за
изпълнението на горската
инвентаризация

Осигуряване на
изчерпателна и
надеждна информация
за горите

декември

април

Извършена
инвентаризация на
ДГС/ ДЛС, подлежащи
на инвентаризация
през 2017/2018 г.
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

4. Осигуряване на цифров
модел на картата на
възстановената
собственост и/или цифров
модел на кадастралната
карта за териториалния
обхват на дейност на ДГС/
ДЛС, подлежащи на
инвентаризация през
2017/2018 г.
5. Предоставяне на слой
„Лесо” на общинските
служби по земеделие и на
службите по геодезия,
картография и кадастър
във връзка с неговата
актуализация в картата на
възстановената
собственост и в
кадастралната карта

26. Създаване на
предвидима и устойчива
среда за развитие на
малкия и средния
бизнес в сферата на
добива и продажбата на
дървесина и
прозрачност при
провеждане на
процедурите

1. Сключване на
дългосрочни договори
за добив и продажба на
дървесина чрез
прозрачни процедури

2. Електронната
търговия като средство
за продажба на
дървесина

1. Провеждане на
процедури за сключване на
дългосрочни договори за
ползване на дървесина

1. Провеждане на
електронни търгове за
продажба на дървесина

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

април

Извършена
инвентаризация на
ДГС/ ДЛС, подлежащи
на инвентаризация
през 2017/2018 г.

юни

Индикатор за текущо състояние

Актуализирани карти
на възстановената
собственост

7

Брой подлежащи на инвентаризация
горски стопанства през 2017/2018 г. 18

Брой подлежащи на инвентаризация
горски стопанства през 2017/2018 г. 18

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Осигурен цифров модел
съобразно програмата

Предоставен е слой „Лесо” на
общинските служби по земеделие
и на службите по геодезия,
картография и кадастър за
актуализация на картите на
възстановената собственост

декември

Подпомагане
развитието на малкия
и средния бизнес в
горския сектор чрез
създаване

Брой проведени процедури през 2016
г. - 47
Брой сключени договори през 2016 г.39

Брой проведени процедури;
Брой сключени договори

декември

Участие на
неограничен брой
ползватели на
дървесина чрез
провеждане на
иновативна,
опростена, прозрачна
и състезателна
процедура за
продажба на
дървесина

Брой проведени търгове през 2016 г.
- 134;
Брой сключени договори през 2016 г.126

Брой проведени процедури;
Брой сключени договори
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

3

1. Създаване на нови
гори и възстановяване
на гори, пострадали от
негативното
въздействие на
абиотични и биотични
фактори

27. Създаване на нови
гори и възстановяване
на гори, пострадали от
негативното
въздействие на
абиотични и биотични
фактори; прилагане на
устойчиви практики за
стопанисването на
съществуващите гори

28. Повишаване на
ефективността на
превенцията и борба с
незаконните действия в
горите

Мярка

2. Прилагане на
устойчиви практики за
стопанисването на
съществуващите гори

НСРГСРБ
2013-2020 г.
СПРГС 20142023 г.

1. Прилагане на
система за издаване на
електронен превозен
билет при
транспортирането на
дървесината чрез
мобилна връзка в
реално време

Дейност

4

1. Залесяване в горските
територии – държавна
собственост

1. Поддържане на горите в
добро здравословно
състояние и приоритетно
усвояване на дървесина,
пострадала от биотични и
абиотични фактори и
възстановяване на
засегнатите площи

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

декември

декември

1 .Обвързване на
системите за издаване на
позволителни за сеч,
превозни билети от
временен склад,
електронния дневник и
превозните билети от
обектите за преработка на
дървесина

май

2. Приемане и внедряване
на софтуер за актовите
преписки

май

Индикатор за текущо състояние

Изпълнени
показатели, заложени
във финансовите
планове на
държавните
предприятия по чл.
163 от Закона за
горите, свързани със
създаването на нови
гори

Подобряване на
здравословното
състояние на горите

Подобрен контрол при
добива и
транспортирането на
дървесината и на
дейността на обектите
за търговия и
преработка на
дървесина

7

Изготвени проекти на финансови
планове на държавните предприятия
по чл. 163 от ЗГ, в които е
предвидено изпълнението на
дейности по залесяване

Текуща инвентаризация на гори,
пострадали от биотични и абиотични
фактори

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Създадени нови гори и
възстановени гори, пострадали от
негативното въздействие на
абиотични и биотични фактори на
обща площ от 18 000 дка

Обем на усвоената дървесина,
пострадала, от биотични и
абиотични фактори куб. м;
Процентно съотношение на
усвоената дървесина спрямо
общия обем инвентаризирана
пострадала дървесина

Системите са в процес на свързване

Свързани системи за издаване на
позволителни за сеч, превозни
билети от временен склад,
електронния дневник и
превозните билети от обектите за
преработка на дървесина

Софтуер за актовите преписки в
процес на разработка

Приемане и внедряване на
софтуер за актовите преписки
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

Дейност

4

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние
7

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Стратегическа цел 9: МОБИЛИЗИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАНО СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

29. Подобряване на
качеството на живот в
селските райони

Национална
програма за
развитие:
България 2020
и Тригодишен
план за
изпълнението й
в периода
2017-2019 г.
ПРСР 20142020 г.

1. Насърчаване
изграждането на
местната
инфраструктура,
обновяване на селата,
предлагането на местни
основни услуги,
опазване на местното
културно и природно
наследство

1. Прием на заявления по
подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването,
подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура, вкл.
инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и
спестяване на енергия“

септемвриноември

Подобряване на
качеството на живот в
селските райони

2. Прием на заявления за
подпомагане по подмярка
7.6. „Проучвания и
инвестиции, свързани с
поддържане,
възстановяване и
подобряване на културното
и природно наследство на
селата"

декември

Подобряване на
качеството на живот в
селските райони

Приети заявления през 2016 г. – 348;
Брой оторизирани заявления – 0
Размер на изплатените средства – 0
лв.

2. Насърчаване
стартирането и
развитието на
неземеделски дейности
в селските
райони и подпомагане
на предприятия от
преработвателната
промишленост

1. Прием на заявления по
подмярка 6.4.
„Инвестиционна подкрепа
за неземеделски дейности“

декември

Подобряване на
качеството на живот в
селските райони

Мярката ще стартира през 2017 г.

Брой оторизирани заявления;
Размер на изплатените средства

3. Насърчаване на
местното развитие чрез
прилагане на подхода
„Водено от

1. Прием на стратегии на
Местни инициативни групи
(МИГ)

декември

Одобрени стратегии на Местни
инициативни групи - 40

Брой одобрени стратегии на
Местни инициативни групи

Мобилизиран местен
потенциал за
подобряване на

Приети заявления през 2016 г. – 925;
Брой оторизирани заявления – 0
Размер на изплатените средства – 0
лв.

Брой оторизирани заявления;
Размер на изплатените средства

Брой сключени договори Размер
на изплатената финансова помощ
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Цели за 2017 г.

1

Стратегически
документ

2

Мярка

3

общностите местно
развитие/Лидер“

Дейност

4

2. Извършване на дейности
по наблюдение и контрол
върху изпълнението на
стратегиите на Местните
инициативни групи

Индикатор за изпълнение

Срок за
изпълнение
през 2017 г.

Очакван резултат

5

6

Индикатор за текущо състояние

качеството на живот в
селските райони
целогодишно

7

Прилагането на одобрените през
2016 г. стратегии на МИГ ще
стартира през 2017 г.

Индикатор за целево
състояние
(залага се в началото на 2017 г.)
8

Брой извършени проверки за
изпълнение на стратегиите на
МИГ
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