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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2018 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Цели за 2018 г.

1

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

2

3

4

Индикатор за изпълнение
Резултат

5

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)
7

Индикатор за
самооценка*
8

Стратегическа цел 1: УСТОЙЧИВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
1. Промени и актуализация на
националното законодателство
във връзка с прилагането на
многопластовата структура на
директните плащания,
отчитайки опита от кампания`
2017
1. Стабилизиране на
доходите на
земеделските
производители
и гарантиране
равнопоставеност на
пазара чрез
осигуряване на
финансова подкрепа с
фокус върху малките и
средни предприятия

1. Прилагане на
многопластовата структура
на директните плащания

2. Прилагане на Схема за
единно плащане на площ

3. Прилагане на Схема за
„зелени“ директни плащания

март

декември

декември

Успешно провеждане на
кампания` 2018 за
директни плащания

Брой изменени нормативни
документи

Стабилни и предвидими
доходи на земеделските
производители

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 63 000
Брой оторизирани заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

Подобряване на
екологичните параметри
на земеделските земи

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 63 000
Брой оторизирани заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

Брой изменени нормативни
документи - 6

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 62 464
Брой оторизирани заявления за
кампания 2018 - 57 909
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 –
634 337 431 лв.
Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 62 464;
Брой оторизирани заявления за
кампания` 2018 – към края на м.
януари 2019 г. оторизацията не е
извършена
Размер на оторизираните през
2018 г. средства за кампания`
2017 – 456 040 891 лв.

1

1

1

Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

4. Прилагане на намаление и
таван на директните плащания

1. Прилагане на Схема за
преходна национална помощ за
говеда и биволи, необвързана с
производството

2. Прилагане на преходна
национална помощ

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

3. Прилагане на Схема за
преходна национална помощ за
овце-майки и кози-майки,
обвързана с производството

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

1. Прилагане на схеми на
държавни помощи

декември

декември

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Осигуряване на условия за
по-справедливо
разпределение на
средствата за директна
подкрепа

Брой засегнати земеделски
стопани
Размер на удържаните средства

Брой засегнати земеделски
стопани за кампания` 2017 - 42
Размер на удържаните средства
за кампания` 2017 – 6 379 006 лв.

1

Подобрено финансово
състояние на
стопанствата, отглеждащи
говеда и биволи
Стабилизиране на обема
на продукцията от
говедовъдството и
биволовъдството

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 – 5 000
Брой оторизирани заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 4 906
Брой оторизирани заявления за
кампания` 2018 - 4 871
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 –
38 205 869 лв.

1

декември

Гарантирано минимално
ниво на доходите на
тютюнопроизводителите

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 – 41 000
Брой оторизирани заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

декември

Подобрено финансово
състояние на
стопанствата, отглеждащи
овце-майки и кози-майки
Стабилизиране на обема
на продукцията от овцемайки и кози-майки

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 – 8 000
Брой оторизирани заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

декември

Осигурени условия за
стабилно развитие на найнуждаещите се сектори и
дейности

Брой приложени схеми
Брой подпомогнати земеделски
стопани;
Размер на изплатените средства

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 41 255
Брой оторизирани заявления за
кампания` 2018 - към края на м.
януари 2019 г. оторизацията не е
извършена
Размер на оторизираните през
2018 г. средства за кампания`
2017 - 84 471 116 лв.
Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 7 623
Брой оторизирани заявления за
кампания` 2018 - 7 606
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 –
31 452 148 лв.
Брой приложени схеми 21, включително помощи de
minimis
Брой подпомогнати земеделски
стопани - над 30 000 (възможно е
някои от земеделските стопани да
са бенефициери по повече от
една помощ);
Размер на изплатените средства
– общо 228 749 062 лв., в т. ч.:

1

1

1

2

Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

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

1. Изпълнение на мерките,
предвидени в Програмата за
прием през 2018 г.
2. Прилагане на Схема за
кредитиране на лица с
одобрени проекти по
Национална програма по
пчеларство за периода 20182020 г.
1. Прием и одобрение на
проекти по мярка
„Преструктуриране и конверсия
на лозя“ от НПЛВС 2014-2018 г.

5. Прилагане на
Националната програма за
подпомагане на лозаровинарския сектор (НПЛВС)

2. Изготвяне и нотифициране на
Национална програма за
подпомагане на лозаровинарския сектор за периода
2019-2023 г.
3. Изготвяне на Наредба за
прилагане на Национална
програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор за
периода 2019-2023 г.

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Брой одобрени/сключени
договори
Брой финансирани проекти
Размер на изплатените средства

октомври
По-добро функциониране
на пазара на пчелен мед
октомври

октомври

1 март

декември

Подобряване на условията
за развитие на лозаровинарския сектор

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

- по схеми, които се прилагат от
ДФЗ - 144 755 608 лв.
- по схемата за намалена акцизна
ставка на газьола –
83 993 454 лв.
- по схемата за преотстъпен
корпоративен данък за данъчна
2018 г. - информацията ще е
налична към м. юни 2019 г.
Брой сключени договори - 1 649
Брой финансирани проекти 1 593
Размер на изплатените средства
- 3 803 709 лв. - 80% от одобрения
бюджет

1

Брой подпомогнати пчелари
Размер на изплатените средства

Брой подпомогнати пчелари - 134
Размер на изплатените средства 740 367 лв.

1

Брой одобрени проекти
Размер на изплатените средства

Брой одобрени проекти – през
финансовата 2017/2018 г. - 280
Размер на изплатените средства
през финансовата 2017/2018 г. 46 335 143 лв.
Размер на изплатените средства
през календарната 2018 г. –
41 707 494 лв.

1

Нотифицирана и одобрена от ЕК
Национална програма за
подпомагане на лозаровинарския сектор в България
2019-2023 г.

Нотифицирана и одобрена от ЕК
Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския
сектор в България 2019-2023 г.

1

Изготвена Наредба за прилагане
на Националната програма за
подпомагане на лозаровинарския сектор за периода
2019-2023 г.

Изготвена и обнародвана в ДВ
Наредба № 6 от 26 октомври 2018
г. за условията и реда за
предоставяне на финансова
помощ по Националната програма
за подпомагане на лозаро-

1

3

Цели за 2018 г.
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5

Индикатор за целево
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(заложен в началото на 2018 г.)
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Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

винарския сектор за периода
2019-2023 г.
1. Прилагане на подмярка 4.1.2.
„Инвестиции в земеделски
стопанства“ от Тематична
подпрограма за развитие на
малки стопанства

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

7. Предоставяне на
стартова помощ на млади
земеделски производители
по Програмата за развитие
на селските райони 20142020 г.

2. Информиране на малките
земеделски стопанства за
възможностите за
кандидатстване по Тематичната
подпрограма за развитие на
малките стопанства
3. Подкрепа на одобрени малки
стопанства по подмярка 6.3
„Стартова помощ за развитието
на малки стопанства“ за
изпълнение на поетите
ангажименти по сключени
договори с ДФЗ по ПРСР 20142020 (бизнес планове)
1. Предоставяне на
консултантски пакети А2Б на
млади земеделски стопани по
подмярка 2.1.1 “Консултантски
услуги за земеделски и горски
стопани” на Мярка 2
„Консултантски услуги,
управление на стопанството и
услуги по заместване в
стопанството” от ПРСР 20142020 г.
2. Подкрепа на одобрени млади
земеделски стопани по
подмярка 6.1 за изпълнение на
поетите ангажименти по
сключени договори с ДФЗ по

декември

Повишаване на
конкурентоспособността на
малките земеделски
стопанства

Брой сключени договори за
подпомагане
Размер на изплатената
финансова помощ

Брой сключени договори за
подпомагане – 0
Размер на изплатената
финансова помощ – 0 лв.

3

декември

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

Брой предоставени консултации
по Тематичната подпрограма 15 512

Брой предоставени консултации
по Тематичната подпрограма 16 038

1

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
от ПРСР 2014-2020 г. – 1 069

Брой подпомогнати одобрени
малки стопанства при изпълнение
на проектите им по подмярка 6.3
от ПРСР 2014-2020 г. – 1 284

1

Младите земеделски
стопани са получили
консултантска помощ за
кандидатстване по
подмярка 6.1 от ПРСР
2014-2020 г.

Брой предоставени
консултантски пакети А2Б на
млади земеделски стопани по
подмярка 2.1.1 на Мярка 2 от
ПРСР 2014-2020 г. – 1 228

Брой предоставени консултантски
пакети А2Б на млади земеделски
стопани по подмярка 2.1.1 на
Мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г. 928

2

Младите земеделски
стопани изпълняват
правилно и в срок бизнес
плановете си за развитие
на техните стопанства

Брой подпомогнати одобрени
млади земеделски стопани при
изпълнение на проектите им по
подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020
г. - 593

Брой подпомогнати одобрени
млади земеделски стопани при
изпълнение на проектите им по
подмярка 6.1 от ПРСР 2014 -2020
г .- 617

1

юли

(в зависимост
от
индикативния
график за
прием на
проекти по
ПРСР)

декември

4

Цели за 2018 г.

1

Мярка

2

Индикатор за изпълнение

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат
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4

5

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

ПРСР 2014-2020 г. (бизнес
планове)
3. Прилагане на подмярка 6.1
„Стартова помощ за млади
земеделски стопани" от ПРСР
2014-2020 г.
8. Насърчаване на
инвестициите и внедряване
на иновации в стопанствата

1. Прилагане на Кредитната
схема на ДФ „Земеделие“ за
насърчаване на инвестиции в
селското стопанство
1. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
млечни крави

2. Преодоляване на
структурния дисбаланс
на отрасъла чрез
приоритизиране на
интензивните сектори
в земеделието

2. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
млечни крави под селекционен
контрол
1. Прилагане на схеми за
обвързана подкрепа в
животновъдството

3. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
млечни крави в планински
райони

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

декември

декември

декември

декември

декември

декември

Създаване на условия за
навлизане на млади
земеделски стопани
Повишаване на
конкурентоспособността на
земеделските стопанства
Подобрено финансово
състояние на
стопанствата, отглеждащи
млечни крави
Стабилизиране на обема
на продукцията от краве
мляко
Подобрено финансово
състояние на
стопанствата, отглеждащи
млечни крави под
селекционен контрол
Стабилизиране на обема
на продукцията от краве
мляко
Подобрено финансово
състояние на малки
стопанства, отглеждащи от
5 до 9 млечни крави в
планинските райони
Подобрено финансово
състояние на
стопанствата, отглеждащи
месодайни крави
Стабилизиране на обема
на продукцията от
месодайно говедовъдство

Брой сключени договори за
подпомагане
Размер на изплатената
финансова помощ
Брой подпомогнати земеделски
стопанства;
Размер на изплатените средства
по схемата

Брой сключени договори за
подпомагане – 1 446 (от тях 76 са
анулирани)
Изплатени суми по подмярка 6.1 –
23 079 471 лв.
Брой подпомогнати земеделски
стопанства - 0
Размер на изплатените средства
по схемата – 0 лв.

2

3

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 4 447
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 –
28 339 651 лв.

1

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 908
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 –
35 405 312 лв.

1

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 282
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 –
532 445 лв.

1

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 6 054
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 –
8 248 545 лв.

1

5

Цели за 2018 г.

1

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

2

3

4

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

6. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
овце-майки и кози-майки в
планински райони

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
схемите, обвързани с
производство на животни под
селекционен контрол

Индикатор за изпълнение
Резултат

5
Подобрено финансово
състояние на
стопанствата, отглеждащи
месодайни крави под
селекционен контрол
Стабилизиране на обема
на продукцията от
месодайно говедовъдство
Подобрено финансово
състояние на малките
стопанства, отглеждащи от
10 до 49 овце-майки и
кози-майки в планинските
райони

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 367;
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 –
3 131 836 лв.

1

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 2 673;
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 –
3 787 449 лв.

1

декември

Подобрено финансово
състояние на
стопанствата, отглеждащи
овце-майки и кози-майки
под селекционен контрол
Стабилизиране на обема
на продукцията от овцемайки и кози майки

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 2 207
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 –
23 210 412 лв.

1

декември

Подобрено финансово
състояние на
стопанствата, отглеждащи
биволи
Стабилизиране на обема
на продукцията от
биволовъдството

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 279;
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 –
3 615 633 лв.

1

юни

Ефективен контрол за
изпълнение на
изискванията за участие в
схемите за обвързана с
производството подкрепа
за животни под
селекционен контрол

Брой отразени в система ВЕТИС
животни под селекционен
контрол- 500 000

Брой отразени в система ВЕТИС
животни под селекционен
контрол – 531 301

1

декември

декември

6

Цели за 2018 г.

1

Мярка

2

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

3

4

5

декември

Създадена възможност за
достъп до финансов
ресурс по схемите за
обвързана с
производството подкрепа
за животни под
селекционен контрол на
стопанства, нечленуващи в
развъдна организация

10. Извършване на развъдна
дейност от Изпълнителната
агенция по селекция и
репродукция в
животновъдството с животни от
породи, за които няма
одобрени развъдни
организации с цел включване
на фермерите за подпомагане
по схемите за животни под
селекционен контрол

1. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
плодове (основна група)

2. Прилагане на схеми за
обвързана подкрепа в
растениевъдството

Индикатор за изпълнение

Дейност

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

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

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Брой подпомогнати животни2 000

декември

Подобрено финансово
състояние на стопанствата
от сектор „Плодове“

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

декември

Подобрено финансово
състояние на стопанствата
от сектор „Плодове“
Стабилизиране на обема
на продукцията от сливи и
десертно грозде

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

декември

Подобрено финансово
състояние на стопанствата
от сектор „Зеленчуци“
Стабилизиране на обема
на продукцията от
зеленчуци

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Брой подпомогнати животни –
5 853

1

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 – 6 323
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 - към
края на м. януари 2019 г.
оторизацията не е извършена
Размер на оторизираните през
2018 г. средства за кампания`
2017 - 30 625 798 лв.
Брой подадени заявления за
кампания` 2018 – 3 263
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 - към
края на м. януари 2019 г.
оторизацията не е извършена
Размер на оторизираните през
2018 г. средства за кампания`
2017 - 6 822 136 лв.
Брой подадени заявления за
кампания` 2018 - 5 543
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 - към
края на м. януари 2019 г.
оторизацията не е извършена
Размер на оторизираните през
2018 г. средства за кампания`
2017 - 27 028 158 лв.

1

1

1

7

Цели за 2018 г.

1

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

4. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
оранжерийни зеленчуци

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

6. Прилагане на Схема за
обвързано подпомагане за
протеинови култури

7. Прилагане на Схема за
специално плащане за културапамук

3. Оптимизиране на
поземлените
отношения за
гарантиране

Индикатор за изпълнение

Мярка

1. Ефективно управление
на държавния поземлен
фонд (ДПФ)

1. Провеждане на тръжни
процедури и сключване на
договори за отдаване под наем

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

декември

Подобрено финансово
състояние на
стопанствата, отглеждащи
оранжерийни зеленчуци
Стабилизиране на обема
на продукцията от
оранжерийни зеленчуци

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

декември

Подобрено финансово
състояние на стопанствата
от сектор „Зеленчуци“
Стабилизиране на обема
на продукцията от зеле,
дини и пъпеши

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

декември

Подобрено финансово
състояние на
стопанствата, отглеждащи
протеинови култури
Стабилизиране на обема
на продукцията от
протеинови култури

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

декември

Подобрено финансово
състояние на
стопанствата, отглеждащи
памук. Стабилизиране на
обема на продукцията от
памук

Брой подадени заявления за
кампания` 2018
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018

декември

Ефективно използване на
земите от ДПФ за
стимулиране на

Сключени договори за отдаване
под наем и аренда на земи от
ДПФ;
Размер на отдадените под наем

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Брой подадени заявления за
кампания` 2018 – 856;
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 - към
края на м. януари 2019 г.
оторизацията не е извършена
Размер на оторизираните през
2018 г. средства за кампания`
2017 - 6 981 960 лв.
Брой подадени заявления за
кампания` 2018 – 2 252
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 - към
края на м. януари 2019 г.
оторизацията не е извършена
Размер на оторизираните
средства през 2018 г. за
кампания`2017 - 44 98 222 лв.
Брой подадени заявления за
кампания` 2018 -18 260
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 - към
края на м. януари 2019 г.
оторизацията не е извършена
Размер на оторизираните през
2018 г. средства за кампания`
2017 – 29 974 608 лв.
Брой подадени заявления за
кампания` 2018 – 109
Размер на оторизираните
средства за кампания` 2018 - към
края на м. януари 2019 г.
оторизацията не е извършена
Размер на оторизираните през
2018 г. средства за кампания`
2017 – 4 817 155 лв.
Сключени договори за отдаване
под наем и аренда на земи от
ДПФ през стопанската 2018/2019
година - 581

1

1

1

1

1

8

Цели за 2018 г.

1

Мярка

2

ефективността на
земеползването и
увеличаване на
доходите от
земеделска дейност

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

3

4

и аренда на земи от държавния
поземлен фонд
2. Извършване на проверки за
неправомерно ползване на
земи от държавния поземлен
фонд
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. Изготвяне на списък с
предложения за реконструкция
и изграждане на необходимата
за напояване инфраструктура,
съобразно наличните средства

4. Развитие на
ефективно поливно
земеделие и
превенция на риска от
наводнения, бедствия
и аварии

1. Реализиране на
дейности за реконструкция
и изграждане на
необходимата
инфраструктура за
предпазване от вредното
въздействие на водите

2. Поддържане на
хидромелиоративната
инфраструктура, съгласно
нормативните изисквания

2. Изготвяне на предложения за
ремонтно-възстановителни
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
за 2017 г.
1. Разглеждане от Експертен
технико-икономически съвет
(ЕТИС) на докладите за анализ
на техническото състояние на
язовирите – публична
държавна собственост

Индикатор за изпълнение
Резултат

5
земеделските дейности

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

и аренда земи от ДПФ

Размер на отдадените под наем и
аренда земи от ДПФ по сключени
през стопанската 2018/2019 г.92 127 дка

Размер на наложени санкции за
неправомерно ползване на земи
от ДПФ

Размер на наложени санкции за
неправомерно ползване на земи
от ДПФ – 61 000 лв.

1

декември

Ефективно използване на
възможностите на ДПФ за
насърчаване развитието
на животновъдството

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

Площ на отдадени под наем и
аренда земи (пасища, мери и
ливади) от ДПФ - 83 000 дка

1

декември

Идентифицирани
потребности от
реконструкция и
изграждане на
необходимата за
напояване инфраструктура

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

Отпаднала е необходимостта за
предложенията, тъй като
напоителната инфраструктура не
се води в баланса на МЗХГ

декември

Идентифицирани
потребности от ремонтновъзстановителни работи
на ОПВВВ

май

Подобряване на
финансовото състояние на
субектите, поддържащи
ОПВВВ

декември

декември

Поддържане на язовирите
– публична държавна
собственост в добро
техническо състояние

Изготвени предложения за
ремонтно-възстановителни
работи на ОПВВВ

Приет годишен отчет за
поддържане на ОПВВВ

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

Не е
приложимо

Изготвени предложения за
ремонтно-възстановителни
работи на ОПВВВ

1

Приет годишен отчет за
поддържане на ОПВВВ, с одобрен
от министъра доклад № 932677/12.07.2018 г.

1

Приети от ЕТИС 18 доклада за:
яз. „Кула”, яз. „Огоста”,
яз. „Рабиша”, яз. „Сопот”, яз.
„Горни Дъбник”, яз. „Ахелой”, яз.
„Жребчево”, яз. „Малко Шарково”,
яз. „Порой”, яз. „Тракиец”, яз.

1

9

Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

„Тича”, яз. „Цонево”, яз. „Бели
Лом”, яз. „Съединение”, яз.
„Домлян”, яз. „Ястребино”,
яз.„Пясъчник” и яз. „Тополница”

2. Предоставяне на
Държавната агенция по
метрологичен и технически
надзор (ДАМТН) на
информация за техническото
състояние на язовирите –
публична държавна
собственост

1. Осъществяване на контрол
за спазване на изискванията за
производство на биологична
продукция

5. Развитие на
биологичното
земеделие

6. По-добро
управление на риска в
аграрния отрасъл

1. Насърчаване
производството на
биологични продукти

1. Използване на
възможностите на
държавните помощи за

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

Предоставени на ДАМТН 18
доклада с информация за:
яз. „Кула”, яз. „Огоста”,
яз. „Рабиша”, яз. „Сопот”, яз.
„Горни Дъбник”, яз. „Ахелой”, яз.
„Жребчево”, яз. „Малко Шарково”,
яз. „Порой”, яз. „Тракиец”, яз.
„Тича”, яз. „Цонево”, яз. „Бели
Лом”, яз. „Съединение”, яз.
„Домлян”, яз. „Ястребино”,
яз.„Пясъчник” и яз. „Тополница”

декември

Поддържане на язовирите
– публична държавна

Предоставена информация на
ДАМТН

постоянен

Ефективно функциониране
на системата за надзор,
контрол и сертификация в
областта на биологичното
производство

Брой извършени надзорни
проверки на контролиращи лица17
Брой проверки за
издаване/подновяване на
разрешения на контролиращи
лица - 5

Брой извършени надзорни
проверки на контролиращи лица 17
Брой проверки за
издаване/подновяване на
разрешения на контролиращи
лица - 5

1

Брой предоставени консултации
относно изискванията за
биологично производство и
възможностите за подпомагане
на биологичните производители –
3 097

Брой предоставени консултации
относно изискванията за
биологично производство и
възможностите за подпомагане на
биологичните производители –
3 820

1

Брой оторизирани заявления за
подпомагане
Размер на оторизираните
средства

Брой оторизирани заявления –
3 841
Размер на оторизираните
средства – 55 607 249 лв.

1

Брой подпомогнати земеделски
производители
Размер на изплатените средства

Брой подпомогнати земеделски
производители - 353
Размер на изплатените средства 1 151 563 лв.

1

декември

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

декември

1. Прилагане на Схема за
държавна помощ за
съфинансиране на
застрахователни премии при
застраховане на

декември

Информираност на
земеделските
производители за
изискванията за
биологично производство и
възможностите за
подпомагането му
Нарастване броя на
земеделските
производители,
произвеждащи продукция
по биологичен начин
Насърчаване на
земеделските стопани –
малки и средни
предприятия, за
доброволно застраховане

1

10

Цели за 2018 г.

1

Мярка

2
управление на риска в
земеделието

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

3

4

селскостопанска продукция

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

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

2. Мониторинг върху
управлението на рисковете
в земеделието

3. Усъвършенстване и
подобряване на
ефективността на
системата за борба с

1. Изготвяне на доклад за
предприети мерки за
ограничаване на негативното
влияние на рисковете в
земеделието и преодоляване
на последиците от
възникналите кризи в
системата на МЗХГ през 2017 г.
1. Разширяването на системата
за борба с градушките изграждане на нови 2 командни
пункта и 63 ракетни площадки

декември

декември

декември

Индикатор за изпълнение
Резултат

5
на селскостопанска
продукция срещу
неблагоприятни
климатични условия
Смекчаване на
неблагоприятните
последици за
земеделските стопани при
щети върху земеделската
продукция от тежки
метеорологични условия
Смекчаване на
неблагоприятните
последици за
земеделските стопани при
загуби в резултат от
разпространението на
болести при животните и
растенията
Смекчаване на
неблагоприятните
последици за
земеделските стопани при
щети върху
селскостопански животни и
пчели в резултат от
природни бедствия

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Брой подпомогнати земеделски
производители
Размер на изплатените средства

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Брой подпомогнати земеделски
производители - 365
Размер на изплатените средства 1 333 732 лв.

1

Брой подпомогнати земеделски
производители
Размер на изплатените средства

Брой подпомогнати земеделски
производители за болести по
растения - 5 631
Предоставени услуги за болести
при животните - чрез 2 941
организации (ветеринарни лекари
и др.)
Размер на изплатените средства 31 177 262 лв.

1

Брой подпомогнати земеделски
производители
Размер на изплатените средства

Брой подпомогнати земеделски
производители - 6
Размер на изплатените средства 31 822 лв.

1

1

1

април

Повишена ефективност
при управление на риска в
земеделието

Изготвен доклад

Изготвен е доклад за
предприетите през 2017 г. мерки
за ограничаване на негативното
влияние на рисковете в
земеделието и преодоляване на
последиците от възникналите
кризи в системата на МЗХГ

декември

Намаляване на загубите
на земеделска продукция
вследствие на градушки

Размер на защитавана
територия с ракетен способ – 23
млн. дка

Изградени 2 нови командни
пункта и 63 ракетни площадки
Създадена е техническа
възможност за увеличаване на
11

Цели за 2018 г.

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

1

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

градушките
1. Създаване на условия за
провеждане на адекватна
профилактика на
икономически важните
болести по животните и поефективна организация за
бързо овладяване на
възникнали огнища на
заболявания

2. Насърчаване и
съблюдаване за спазване
на изискванията за хуманно
отношение към животните

1. Изпълнение на заложените
мероприятия в Държавната
профилактична програма и
програми за надзор на болести
по животните

2. Използване на
възможностите на държавните
помощи за насърчаване на
хуманното отношение към
животните

3. Прилагане на мярка 14
"Хуманно отношение към
животните" от ПРСР 2014-2020
г.

3. Ускоряване въвеждането
на новите изисквания към
средствата за
идентификация на

Индикатор за
самооценка*

7

8

защитаваната територия от 17,3
млн. дка на 22 млн. дка

1. Осъществяване на проверки
за изпълнение на нормативните
изисквания за хуманно
отношение към животните

7. Високо ниво на
защита на здравето на
животните и
превенция срещу
болести

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

1. Извършване на промени в
Закона за
ветеринарномедицинската
дейност относно дейностите по
идентификацията на животните
и проследимост на движението
им в страната

Брой извършени ваксинации
Брой взети проби
Брой извършени прегледи

Брой извършени ваксинации –
5 154 256
Брой взети проби – 877 812
Брой извършени прегледи –
1 921 500

1

1

декември

Добър здравословен
статус на животните

декември

Отглеждане на животните
съгласно изискванията за
хуманно отношение

Брой извършени проверки

Брой извършени проверки:
- на ферми за селскостопански
животни – 3 800
- на транспортни средства 17 402

декември

Нарастване на броя на
земеделските
производители, поемащи
доброволни ангажименти
за хуманно отношение към
животните в
свиневъдството и
птицевъдството

Брой подпомогнати земеделски
производители
Размер на изплатените средства

Брой подпомогнати земеделски
производители - 320
Размер на изплатените средства
общо по двете схеми- 67 554 836
лв.

1

декември

Нарастване на броя на
земеделските
производители, поемащи
доброволни многогодишни
ангажименти за хуманно
отношение към животните

Брой подадени заявления за
подпомагане
Размер на изплатените средства

Брой подадени заявления за
подпомагане за кампания` 2018 421
Размер на изплатените средства
през 2018 г. за кампания` 2017 –
4 060 805 лв.

1

декември

Осигуряване на
проследимост на
животните и контрол върху
възникването,
ограничаването и
разпространението на
заболяванията

Изготвени промени в Закона за
ветеринарно-медицинската
дейност относно дейностите по
идентификацията на животните и
проследимост на движението им
в страната

Изготвени са промени в Закона за
ветеринарно-медицинската
дейност, в сила от 23.02.2018 г.

1
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Цели за 2018 г.

1

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

животните и пчелните
семейства
2. Въвеждане използването на
електронен идентификатор

4. Отговорна, безопасната
и ефективна употреба на
ветеринарномедицински
продукти (ВМП)

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

Индикатор за изпълнение

Мярка

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

Намаляване опитите за
подмяна (злоупотреби) на
идентификационни
средства;
Осигуряване на по-добра
проследимост на
животните

Въведен електронен
идентификатор

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

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Въведена е възможност за
електронна идентификация на
едрите преживни животни, която
от края на 2019 г. ще бъде
задължителна.
Въведена е задължителна
електронна идентификация на
дребните преживни животни,
еднокопитните и кучетата
Извършени проверки на 40 % от
производителите на ВМП

1

1. Изготвяне на Инспекционна
програма на БАБХ за
официален контрол на
ветеринарномедицински
продукти

декември

Защита на общественото
здраве, здравето на
животните, околната среда
и насърчаване на хуманно
отношение към животните
чрез осигуряване на
безопасността, качеството
и ефикасността на ВМП

1. Поддържане на национална
мрежа за мониторинг на
генетичните ресурси в
животновъдството

декември

Налична информация за
състоянието и динамиката
на генетичните ресурси

Поддържани точки за
мониторинг - 22

Поддържани точки за
мониторинг - 22

1

2. Поддържане на национална
информационна система за
генетичните ресурси в
животновъдството, интегрирана
със системите EFABIS на
Европейската фокусна точка и
DAD-IS на ФАО

декември

Налични данни за
генетичните ресурси в
страната и други държави

Извършени актуализации - 85

Извършени актуализации - 85

1

декември

Определен рисков статус
на породите от
националните генетични
ресурси и проследен тренд
на изменение на породите

Брой породи с определен
статус - 27

Брой породи с определен
статус - 39

1

Запазени автохтонни
породи в България

Брой съхранени дози сперма,
яйцеклетки и ембриони от
застрашени от изчезване и
изчезващи породи - 360 000

Брой съхранени дози сперма,
яйцеклетки и ембриони от
застрашени от изчезване и
изчезващи породи - 311 996

2

3. Определяне на рисковия
статус и тренда на изменение
на породите
2. Съхранение и
управление на генетичните
ресурси в
животновъдството

декември

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

1. Осъществяване на ex situ, in
vitro консервиране на генетичен
материал от животински
произход

декември

Извършени проверки на всички
обекти за търговия на едро с
ВМП;
Извършени проверки на всички
обекти за търговия на дребно с
ВМП

1
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Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

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

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

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

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

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

декември

Запазен резервен
генетичен материал за
използване при
необходимост от
бъдещите поколения

Съхранен генетичен материал в
генетичния резерв - 370 000 дози

Съхранен генетичен материал в
генетичния резерв - 380 139 дози

1

3. Поддържане и съхраняване
на генетични ресурси в
животновъдството

декември

Съхранени биологично
разнообразие и генофонд
в животновъдството

Брой животни, застрашени от
изчезване и изчезващи, с които
се осъществява развъдна
дейност -130 000

Брой животни, застрашени от
изчезване и изчезващи, с които се
осъществява развъдна дейност 173 408

1

1. Поддържане и съхраняване
на генетичните ресурси в
растениевъдството

декември

Съхранени биологично
разнообразие и генофонд
в растениевъдството

Поддържане и съхраняване на
125 000 образци на растения

Поддържани и съхранявани
образци на растения – 125 300

1

2. Поддържане и съхраняване
на генетичните ресурси в
животновъдството

декември

Съхранени биологично
разнообразие и генофонд
в животновъдството

Брой отглеждани животни 23 500

Брой отглеждани животни 23 600

1

Брой изпитвани сортове – 200

Брой изпитвани сортове:
- за биологични и стопански
качества 232
- за различимост хомогенност и
стабилност - 229

1

Инспектирани семепроизводни
посеви – 350 000 дка
Издадени документи в
предвидените срокове - 8 000

Инспектирани семепроизводни
посеви - 295 453 дка
Издадени документи в
предвидените срокове –
9 302 (лабораторни анализи и
сертификати)

1

Извършени контролни
проверки -1 000

Извършени контролни проверки 981

1

Последващ контрол на партиди
семена – 1 250 проби

Последващ контрол на партиди
семена - 1 429 проби

1

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

януаридекември

2. Сертифициране на семена за
земеделските производители

1. Извършване на контролни
проверки

декември

2. Последващ контрол на
партиди семена
модифицирани растения

декември

Използване на качествени
сертифицирани семена от
земеделските
производители

Предлагане на пазара на
качествени семена и
посадъчен материал

14

Цели за 2018 г.

1

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

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

9. Наука и иновации в
земеделието –
инструмент за
генериране на
иновативни политики в
аграрния сектор и
достъпен за бизнеса

Индикатор за изпълнение

Мярка

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Лабораторни анализи на партиди
семена /електрофореза/ - 92

1

3. Контролни лабораторни
анализи на партиди семена

декември

Лабораторни анализи на
партиди семена
/електрофореза/ - 90

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

декември

Извършени контролни проверки 1 000

Извършени контролни проверки 981

1

декември

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

Брой подпомогнати
бенефициенти
Брой развъдни организации, чрез
които се предоставят
субсидираните услуги
Размер на изплатените средства

Брой подпомогнати
бенефициенти - 5 135
Брой развъдни организации, чрез
които се предоставят
субсидираните услуги - 48
Размер на изплатените средства 7 191 756 лв.

1

декември

Разширяване на
възможностите за
използване на качествени
семена и посадъчен
материал

Брой подпомогнати
бенефициенти
Размер на изплатените средства

Брой подпомогнати
бенефициенти – 450
Размер на изплатените средства 1 100 609 лв.

1

декември

Хармонизирано
национално
законодателство в
областта на
сортоизпитването и
сертификацията на
семената и посадъчния
материал

Актуализирани подзаконови
нормативни документи – 6

Актуализирани подзаконови
нормативни документи – 6

1

декември

Създадени условия за
осъществяване на
сътрудничество и
реализация на инвестиции
за изпълнение на
иновативни проекти

Брой одобрени за подпомагане
проекти
Размер на изплатените средства

През 2018 г. не е провеждан
прием по мярка 16.1 от ПРСР
2014-2020 г.
Брой одобрени за подпомагане
проекти - 0
Размер на изплатените средства
– 0 лв.

3

1. Прилагане на схема за
държавна помощ за водене на
родословна книга и за
определяне продуктивността и
генетичните качества на
животните
2. Прилагане на схема за
държавна помощ за участие на
земеделски стопани в 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

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

1. Превръщане на
националните аграрни
научни звена в движеща
сила за иновации в
аграрния бизнес

1. Прилагане на мярка 16.1
„Подкрепа за сформиране и
функциониране на оперативни
групи в рамките на ЕПИ“ от
ПРСР 2014-2020 г.
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Цели за 2018 г.

1

Мярка

2

интелектуален център
на българското
земеделие

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

3

4

1. Закон за изменение и
допълнение на Закона за
Селскостопанска академия
2. Преструктуриране на
Селскостопанската
академия (ССА)

3. Повишаване на
професионалната
квалификация и знанията
на земеделските
производители

2. Изготвяне на проект на
Устройствен правилник на ССА
, съобразен с промените в
Закона за ССА
1. Предоставяне на
специализирани консултации в
областта на растениевъдството,
животновъдството и аграрната
икономика и други консултации
в сферата на земеделието
извън ПРСР
2. Провеждане на
информационно-обучителни
събития с научни институти,
научно- приложни организации и
други институции, организации и
експерти с цел трансфер на
знания и технологии към
земеделските стопани
3. Провеждане на обучения,
чрез курсове и информационни
дейности, на земеделски
стопани в областта на
земеделието
4. Осигуряване на достъп на
земеделските производители до
важна земеделска информация
чрез организиране на местно
ниво (общинско и по населени
места) на информационни
събития, изготвяне на
информационни материали и
участия в медийни изяви

Индикатор за изпълнение
Резултат

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Приет Закон за изменение на
закона за ССА

Приет Закон за изменение на
закона за ССА , обн. ДВ, бр. 22 от
13.03.2018 г.

1

Приет Устройствен правилник на
ССА

Приет Устройствен правилник на
ССА – ПМС 151 от 25 юли 2018 г.

1

Предоставени специализирани
консултации и други консултации
в сферата на земеделието извън
ПРСР - 42 414

Предоставени специализирани
консултации и други консултации
в сферата на земеделието извън
ПРСР - 43 529

1

Брой проведени информационнообучителни събития с цел
трансфер на знания и технологии
към земеделските стопани – 108

Брой проведени информационнообучителни събития с цел
трансфер на знания и технологии
към земеделските стопани – 113

1

декември

Брой проведени обучения – 2

Брой проведени обучения – 2

1

декември

Проведени изнесени приемни 1 026
Проведени информационни
събития (без изнесени приемни) –
269
Изготвени информационни
материали - 121

Проведени изнесени приемни 1 092
Проведени информационни
събития (без изнесени приемни) –
2 643
Изготвени информационни
материали - 137

1

април

октомври

5

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Превръщане на ССА в
център на фундаментални
и научно-приложни
изследвания в областта на
земеделието и храните
Осъвременена научна
инфраструктура,
позволяваща извършване
на ефективна и
високотехнологична
научна дейност

декември

декември

Повишаване на знанията
на земеделските стопани в
областта на земеделието

Повишаване на знанията
на земеделските стопани в
областта на земеделието
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Цели за 2018 г.

1

Мярка

2

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

3

4

5

5. Активно използване на
различни комуникационни
канали за предоставяне на
съветнически услуги
1. Предоставяне на
административни услуги по
електронен път от структурите
на МЗХГ
2. Публикуване на информация
и набори данни на Портала на
отворени данни
10. Осигуряване на
институционална
подкрепа и
електронизация на
администрирането в
отрасъла за
облекчаване на
административните
процедури и
осигуряване на
прозрачно, достъпно,
обективно и
ефективно управление
на административните
процеси

1. Развитие на
електронното управление и
подобряване на
административното
обслужване в системата на
Министерството на
земеделието, храните и
горите

2. Облекчаване на
регулаторните режими в
сектора

Индикатор за изпълнение

Дейност

3. Изграждане на единна
информационна система в
сектор „Земеделие“

декември

декември

декември

септември

4. Облекчаване на достъпа на
гражданите до
административни услуги,
осигуряване на онлайн достъп
до шаблони на документи

март

5. Повишаване квалификацията
и компетентността на
служителите в звеното за
административно обслужване
чрез участия в обучения

постоянен

1. Изготвяне на отчети за
изпълнение на мерките на
правителството за намаляване
на регулаторната тежест за
бизнеса

декември

Улеснени възможности за
получаване на информация
и съвети по електронен път
Подобряване
прозрачността на
организацията и нивото на
обслужване, което МЗХГ
предоставя
Достъпни за свободно
ползване данни,
създадени в процеса на
работа на структурите на
МЗХГ
Обединяване и
централизиране на
наличните регистри в
модерна информационна
система с възможност за
автоматизирано
управление на процесите
Повишаване на
удовлетвореността на
потребителите на
административни услуги от
административното
обслужване
Постигане на по-висок
професионализъм в
работата

Намаляване на
регулаторната тежест с
цел създаване на
оптимална бизнес среда

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

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

Изготвени отговори на въпроси,
постъпили чрез електронния сайт
и електронния адрес на НССЗ –
80

2

Брой предоставяни
електронизирани услуги

Брой предоставени
електронизирани услуги в
системата на МЗХГ (БАБХ) - 5

2

Брой публикувани набори от
данни, съгласно Решения на
Министерския съвет

Брой публикувани набори от
данни, съгласно Решения на
Министерския съвет – 235 за
системата на МЗХГ

1

Работеща информационна
система с възможност за
автоматизирано управление на
процесите

Сключен договор за изграждане
на информационната система с
възможност за автоматизирано
управление на процесите и
приключен етап 1 от
изпълнението

2

Изказани мнения и попълнени
анкетни карти

Попълнени 36 броя анкетни карти

1

Брой обучени служители

Брой обучени служители - 15

1

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

Брой изготвени отчети за
изпълнение на мерките на
правителството за намаляване на
регулаторната тежест за бизнеса2
Изготвен годишен доклад за
резултатите от извършения
преглед на регулаторните режими

1
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Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

и административните услуги на
структурите в системата на МЗХГ

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

12. Успешно
провеждане на
българското
председателство на
Съвета на ЕС и
защита на позициите
на България за силна
и адекватна Обща
селскостопанска
политика след 2020 г.

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. 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.

1. Осигуряване на
приемственост на
работата, извършена от
Естонското
председателство

1. Проследяване на дискусиите
и позициите на държавите
членки по отделните теми и
досиета, изразявани в различни
формати

1. Изготвяне на указания за
заседания на подготвителните
органи на Съвета и на Съвета
на ЕС

2. Защита на националния
интерес при спазване на
принципа на неутралност
на председателството

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

2. Осъществяване на
неформални коалиции с други
държави-членки със сходни
приоритети предвид
необходимостта от спазване на
принципа на неутралност на
председателството

декември

декември

1

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

Брой извършени проверки и
изготвени доклади с резултати от
тях

Извършени общо 30 проверки и
изготвени доклади с резултати от
тях
1

30 юни

Приключване на
отворените въпроси и
постигане на
споразумение по
законодателните
предложения с ЕП и ЕК
след проведени триалози

Проведени политически и
технически триалози и заседания
на подготвителните органи на
Съвета

Проведени 15 политически и
технически триалози и заседания
на подготвителните органи на
Съвета

1

30 юни

Проследяване на
дискусиите с оглед защита
на националните интерес

Брой изготвени указания

Брой изготвени указания - 344

1

Брой осъществени неформални
коалиции

Участие в 3 срещи на министрите
на земеделието на разширената
Вишеградска група (Унгария,
Чешка република, Полша,
Словакия, България, Румъния,
Словения, Хърватия, Литва,
Латвия и Естония)

1

30 юни

Защита на националните
интереси като споделени
общи интереси с други ДЧ
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Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

1. Организиране на събития в
страната и чужбина, на които са
поканени държавите членки на
ЕС

30 юни

3. Постигане на видимост
на Българското
председателство

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Повишаване на
информираността на
държавите-членки на ЕС
за страната

Брой проведени събития

Брой проведени събития - 10

2

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 2017
г.

Изготвен Годишен доклад за
изпълнението на ЕМНКП за 2017
г. и изпратен до ЕК на16.08.2018 г.

1

декември

Предлагане на пазара на
качествени безопасни
храни

Брой издадени удостоверения

Брой издадени удостоверения 16

1

декември

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

Брой извършени одити

Брой извършени одити - 3

1

Гарантиране предлагане
на качествени и безопасни
храни

Брой извършени проверки за
съответствие на операторите с
изискванията на
законодателството в областта
на безопасността на храните,
материалите и предметите в
контакт с храни и хуманното
отношение към животните по
време на клане и резултати от
проверките (актове,
предписания)

Общ брой извършени проверки 165 118
Издадени предписания – 9 607
Съставени АУАН – 1 745
Общ брой затворени
обекти/обекти с временно
преустановена дейност – 76
Възбранени и бракувани храни от
животински и неживотински
произход - 11 360 кг и 1 150 л,
1 763 516 бр. яйца

1

Стратегическа цел 2: СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНИЯ СЕКТОР
1. 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 2017 г.
2. Издаване на удостоверения
за съответствие с качествените
характеристики на млечните
продукти по БДС
1. Гарантиране
качеството и
безопасността на
храните

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

3. Извършване на одити на
официалния контрол по
хранителната верига за
установяване съответствието
по прилагане на релевантното
законодателство

4. Осъществяване на планов и
извънпланов контрол в
обектите за добив,
производство и търговия с
храни и материали и предмети,
предназначени за контакт с
храни

юни

декември
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Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

5. Изготвяне, координиране и
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

6. Изготвяне, координиране и
изпълнение на Национална
програма за контрол на
остатъци от пестициди в и
върху храни от растителен и
животински произход

7. Изготвяне, координиране и
изпълнение 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

декември

Предлагане на пазара на
качествени и безопасни
храни

декември

Предлагане на пазара на
качествени и безопасни
храни

декември

Предлагане на пазара на
качествени и безопасни
храни

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Изготвена програма
Брой анализирани проби
Брой несъответстващи проби

Изготвена програма
Брой анализирани проби
Брой несъответстващи проби
Предприети мерки

Изготвена програма
Брой анализирани проби;
Брой несъответстващи проби
Предприети мерки

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Изготвена Национална програма
Брой взети за изпитване проби 299
Брой несъответстващи проби – 3,
в т.ч.:
- проби с наднормени нива на
микотоксини - 2
- проби с наднормени нива на
тежки метали – 1
За констатираните
несъответствия са предприети
корективни действия
Изготвена Национална програма
за контрол на остатъци от
пестициди в и върху храни от
растителен и животински
произход
Брой взети за изпитване проби 363
Брой несъответстващи проби –
12, с установени пестициди над
нормата
За констатираните
несъответствия са предприети
корективни действия

1

1

Изготвена Национална
мониторингова програма
Брой взети за изпитване проби 1 338
Брой несъответстващи проби – 1
Предприети мерки – унищожена е
несъответстващата проба

1
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Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

8. Изготвяне, координиране и
изпълнение на Национални
програми за официален
контрол на ГМО храни
9. Изготвяне, координиране и
изпълнение на Програма за
мониторинг и докладване на
антимикробиалната
резистентност на зоонозни и
коменсални бактерии в
Република България

10. Изготвяне, координиране и
изпълнение на Годишен план
за анализ на продукти, взети от
търговска мрежа и произведени
по национални стандарти,
стандарти разработени от
браншови организации и
одобрени от компетентния
орган

11. Осигуряване и
предприемане на
необходимите действия по
компетентност по Системата за
бързо предупреждение за
храни и фуражи (RASFF)

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

декември

Предлагане на пазара на
качествени и безопасни
храни

Изготвена програма
Брой анализирани проби
Брой несъответстващи проби
Предприети мерки

Изготвена Национална програма
за официален контрол на ГМО
храни
Брой анализирани проби - 74
Брой несъответстващи проби - 0

1

декември

Предлагане на пазара на
качествени и безопасни
храни

Изготвена програма
Брой анализирани проби
Брой несъответстващи проби
Предприети мерки

Изготвена годишна програма
Брой анализирани проби - 575

1

декември

Гарантиране спазване на
всички заложени критерии
в браншовите и утвърдени
стандарти, и стандартите
по БДС и предлагане на
пазара на качествени
храни

Изготвен план
Брой анализирани проби
Брой несъответстващи проби
Предприети мерки

декември

Предлагане на пазара на
качествени и безопасни
храни

Брой входящи нотификации
Брой изходящи нотификации
Брой уведомителни нотификации

Изготвен годишен план за
вземане на проби от търговска
мрежа
Брой анализирани проби на
произведени по стандарти
продукти - 341
Брой проби, несъответстващи на
качествените характеристики на
храните, произведени по
стандарти - 59
Предприети мерки: на всички
производители с неотговарящи
проби са връчени предписания за
спазване на качествените
показатели заложени в БДС,
утвърдените и браншовите
стандарти
Общ брой нотификации - 3 636
Брой засягащи България
нотификации – 165
Брой нотификации от България 100
Предприети в системата на БАБХ
действия по:
- входящи нотификации – 65
- изходящи информации – 4
- уведомителни нотификации - 1

1

1
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Цели за 2018 г.

1

Мярка

2

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

3

4

5

12. Изготвяне и актуализиране
на Рамкови планове за контрол
на фуражите 2018 г. по
контролна 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

декември

Уеднаквяване на
извършвания официален
контрол на фуражи в
Република България

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

Изготвени и актуализирани
Рамкови планове за контрол на
фуражите и Указания за работа
по изпълнението им – 8

1

декември

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

Планирани - 3 932 бр. проверки и
293 бр. одити на оператори от
фуражния сектор
Брой планирани анализи на
проби от фуражи - 3 768., вкл. и
26 бр. анализи за наличие на
ГМО

Брой извършени проверки - 3 939
Брой проведени одити на
оператори от фуражния сектор 233
Брой анализирани проби от
фуражи – 3 158, вкл. 21 проби за
наличие на ГМО

2

Брой проведени срещи
Брой предприети инициативи

Брой проведени срещи с
неправителствени организации в
областта на храните и фуражите 74
Разработени Утвърдени
стандарти „Стара Планина“ за
месни продукти с намалено
съдържание на мазнини и сол - 5

1

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

Брой приети проекти – 1 190
Брой сключени договори - 295 (от
които анулирани 25, на стойност
36 718 255 лв.)
Размер на договорената
финансова помощ-378 900 060 лв.
Размер на изплатените средства 45 436 475 лв.

2

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

2. Устойчиво пазарно
развитие на
земеделските
производители

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

Индикатор за изпълнение

Дейност

1. Прилагане на мярка 4.2
„Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от
ПРСР 2014-2020 г.

декември

декември

Подобрено партньорство
между МЗХГ и
неправителствените
организации

Повишаване на
конкурентоспособността на
стопанства и предприятия

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8
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Цели за 2018 г.

1

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

2

3

4

2. Насърчаване на
директните доставки на
суровини и храни

1. Прилагане на схема за
държавна помощ за инвестиции
в обекти за директни доставки
на малки количества суровини
и храни от животински произход
1. Прилагане на мярка 9
„Учредяване на групи на
организации на
производителите“ от ПРСР
2014-2020 г.
2. Признаване на ОП и ГП на
земеделски продукти

3. Подпомагане на
дейността на
организациите на
производители (ОП) и групи
производители (ГП)

3. Извършване на проверки
преди и след признаване на ОП
и ГП
4. Одобряване на оперативни
програми /изменения на
оперативни програми на
организации на производители
на плодове и зеленчуци
5. Финансово подпомагане на
организации на производители
на плодове и зеленчуци и на
групи производители на
плодове и зеленчуци

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

1. Изготвяне на НИД на
Наредба за условията и реда за
прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и
зеленчуци и на мляко и млечни
продукти в учебните заведения

декември

декември

постоянен

постоянен

декември

декември

30 юни

Индикатор за изпълнение
Резултат

5

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Брой реализирани проекти
Размер на изплатените средства

Брой реализирани проекти - 6
Размер на изплатените средства 55 594 лв.

1

Укрепване на пазарните
позиции на земеделските
стопани

Брой приети проекти
Брой сключени договори
Брой оторизирани заявления за
кандидатстване;
Размер на изплатения финансов
ресурс

Брой приети проекти - 38
Брой сключени договори за
финансова помощ - 7
Размер на изплатения финансов
ресурс - 248 259 лв.

1

Подобряване на пазарните
позиции и на земеделските
стопани

Признати 12 ОП и ГП

Признати 27 ОП и ГП

1

Ефективни и действащи
ОП и ГП

Извършени проверки преди
признаване на организации – 12;
Извършени проверки след
признаване на организации - 25

Извършени проверки преди
признаване на организации – 27;
Извършени проверки след
признаване на организации - 18

1

Укрепване на пазарните
позиции на
производителите на
плодове и зеленчуци

Брой одобрени оперативни
програми /изменения на
оперативни програми

Брой одобрени оперативни
програми /изменения на
оперативни програми - 12

1

Укрепване на пазарните
позиции на
производителите на
плодове и зеленчуци

Брой оторизирани заявления за
плащане
Размер на изплатената помощ

Брой оторизирани заявления за
плащане – 13
Размер на изплатената помощ14 194 167 лв.

1

Подобряване на
организацията по
управление на схемите

Изготвена НИД на Наредба 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

Изменена и допълнена Наредба
на МС за условията и реда за
прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и
зеленчуци, мляко и млечни
продукти в учебните заведения

1

Осигуряване на директен
достъп на производители
на малки количества
суровини и храни от
животински произход до
потребителите
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Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

2. Администриране на
процедурите по прилагане
схемите за предоставяне на
мляко и плодове в учебните
заведения

5. Предоставяне на
експертноадминистративна и
техническа помощ за
подкрепа на износа на
земеделски продукти

6. Ефективно
администриране на
процедурите за одобрение
и вписване на земеделски
продукти и храни със
защитени географски
означения и с традиционно
специфичен характер

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.
Идентифициране на
възможности за увеличаване на
българския износ на
селскостопански продукти
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

декември

декември

декември

декември

Повишаване на
консумацията на плодове
и зеленчуци от деца и
ученици

Осигурен публичен достъп
до актуална информация
относно условията за
износ и внос на
селскостопански и
хранителни продукти

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Брой деца, обхванати по схемата
„Училищен плод“
Размер на изплатените средства
по схемата „Училищен плод“
Брой обхванати деца по схемата
„Училищно мляко“
Размер на изплатените средства
по схемата „Училищно мляко“

Брой деца, обхванати по схемата
„Училищен плод“ - 464 222
Размер на изплатените средства
по схемата „Училищен плод“ –
10 905 090 лв.(без ДДС);
Брой деца, обхванати по схемата
„Училищно мляко“ - 420 461
Размер на изплатените средства
по схемата „Училищно мляко“ 10 155 554 лв. (без ДДС)

2

Брой изготвени досиета и
анализи

Брой изготвени досиета и анализи
-5

1

Възстановяване и
развитие на
традиционните за страната
аграрни производства

Брой обработени заявления за
вписване и протоколи от
проверки на място на
производителите

Възстановяване и
развитие на
традиционните за страната
аграрни производства

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

Брой обработени заявления за
вписване и протоколи от проверки
на място на производителите:
- за вписване в европейските
регистри на ЗНП/ЗГУ/ХТСХ - 2
- за вписване на нови
производители в базите данни – 7
- за изменение на спецификации
-4
- обработени протоколи от
проверки на място - 7
Брой разгледани и одобрени
заявления и обработени
протоколи на контролиращите
лица от проверки на място на
производителите, в т.ч.:
- заявления за одобрение на
контролиращи лица - 2

1

1
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Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

7. Провеждане на кампании
за разясняване на
предимствата на схемите
за качество

1. Организиране и/или участие
в семинари, конференции,
работни групи и др.

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

1. Прилагане на Схема
„Изтегляне на плодове от
пазара“ за финансова подкрепа
на производители на плодове и
зеленчуци, пострадали от
забраната на внос на някои
продукти от ЕС към Руската
федерация

1. Изготвяне на пазарни
анализи на земеделски
продукти
9. Информиране на
земеделските
производители за
състоянието на пазарите на
основни селскостопански
продукти

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

декември

Възстановяване и
развитие на
традиционните за страната
аграрни производства

Брой изготвени презентации,
отговори на въпроси, изпратени
информационни материали

септември

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

Брой оторизирани заявления за
плащане
Размер на изплатената помощ

декември

2. Изготвяне на ценови анализи
за основни хранителни
продукти

ежеседмично

3. Изготвяне на оперативни
анализи на основни
земеделски култури

ежеседмично

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

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

- извършени проверки на място
при контролиращите лица - 2
- извършени надзорни проверки
на контролиращи лица - 3;
- извършени нотификации
относно контролиращите лица
чрез системата ISAMM - 7
- обработени протоколи на
контролиращи лица при проверки
на място - 62
Броя участия в семинари,
изготвени презентации и
изпратени информационни
материали - 10
През 2018 г. не са прилагани
извънредни пазарни мерки за
управление на кризи на пазара
поради липса на интерес от
страна на производителите
По прилагани през предходни
години мерки:
- брой оторизирани през 2018 г.
заявления за плащане – 2;
Размер на изплатената през 2018
г. помощ - 192 261 лв.

1

1

Изготвени анализи - 10

Изготвени анализи - 10

1

Изготвени анализи - 300

Изготвени анализи - 306

1

Изготвени анализи - 50

Изготвени анализи - 50

1
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Цели за 2018 г.

1

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

2

3

4

Индикатор за изпълнение
Резултат

5

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Брой одобрени заявления за
избор на прилагащи организации

Брой одобрени заявления за
избор на прилагащи организации 0

3

Брой одобрени заявления за
избор на оценяващи организации

Брой одобрени заявления за
избор на оценяващи организации0

3

проведените основни
селскостопански
мероприятия в страната,
износа, вноса и цените на
основни земеделски
култури

3. Осигуряване на
надеждна
статистическа
информация в
областта на
земеделието

10. Популяризиране на
възможностите,
предоставени от
промоционалните програми
за утвърждаването и
навлизането на български
продукти на нови пазари

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

11. Участие на български и
международни търговски
форуми за популяризиране
на традиционни за
страната продукти

1. Прилагане на схема за
държавна помощ за
насърчаване участието на
земеделски стопани в
национални и международни
панаири и изложения

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

декември

декември

Популяризиране на
български земеделски и
хранителни продукти на
международните пазари
Популяризиране на
български земеделски и
хранителни продукти на
международните пазари

декември

Популяризиране
постиженията и
възможностите на
селскостопански животни,
култури, преработени
земеделски продукти и др.
дейности

декември

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

Брой подпомогнати
бенефициенти;
Размер на изплатените средства

Брой подпомогнати
бенефициенти - 33 организации,
чрез които са предоставени
субсидираните услуги на 517
земеделски стопани
Размер на изплатените средства 1 765 400 лв.

1

Изпълнени в срок 21
статистически изследвания и
дейности

Изпълнени в срок 21
статистически изследвания
и дейности
.

1

Процентно съотношение на
усвоената повредена от
биотични и абиотични фактори
дървесина държавните горски

Процентно съотношение на
усвоената повредена от биотични
и абиотични фактори дървесина
държавните горски територии

1

Стратегическа цел 3: УСТОЙЧИВО И МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ
1. Устойчиво ползване
на дървесината

1. Редуциране ползването
от зрелите гори съобразно
целите и режимите на

1. Приоритетно провеждане на
санитарните и защитни
лесовъдски мероприятия за

постоянен

Увеличаване на
относителния дял на
усвоената през 2018 г.
повредена от биотични и
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Цели за 2018 г.

1

Мярка

2
стопанисване и
увеличаване на отгледните
грижи за младите
насаждения

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

3

4

поддържане на доброто
здравословно състояние на
горите

2. Увеличаване обема на
отгледните сечи за
подобряване състоянието на
младите гори и развитие на
зелената икономика
2. Развитие на
изоставащите и
подобряване
качеството на живот в
горските региони

1. Подобряване условията
за развитие на малкия и
средния бизнес в горската
индустрия (дърводобив и
дървопреработване)

1. Преференциално
предоставяне на дървесна
суровина на български и
местни преработватели
2. Стимулиране сключването на
дългосрочното договаряне за
добив и продажба на
дървесина
3. Увеличаване дела на
продажбите на дървесина от
обществените гори чрез
електронен търг

3. Устойчиво
поддържане, опазване
и увеличаване на
горските ресурси в
страната

1. Подобряване пожарната
безопасност в горите

1. Извършване на съвместни
проверки с ГД „Пожарна
безопасност и защита на
населението“ към МВР за
защита на горските територии
от пожари

Индикатор за изпълнение
Резултат

5
абиотични фактори
дървесина в държавните
горски територии спрямо
обема инвентаризирана,
достъпна за добив
пострадала дървесина и
отчетения през 2017 г.

постоянен

постоянен

постоянен

постоянен

ноември

Подобрено състояние на
младите гори
Задоволяване
потребностите на
български и местни
преработватели от
дървесна суровина
Подобряване на условията
за развитие на малкия и
средния бизнес в горската
индустрия
Повишена прозрачност при
осъществяване на
продажба на дървесина

Ограничаване на риска от
поява и разпространение
на пожари в горските
територии

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6
територии спрямо общия обем
инвентаризирана пострадала
дървесина от държавните горски
територии през 2018 г. - 60%

Площ на проведените отгледни
сечи в държавните горски
територии през 2018 г.– 44 000
ха
Обем реализирана дървесина на
юридически лица и еднолични
търговци от държавните
предприятия по чл. 163 от ЗГ
през 2018 г. - 4 585 000 куб. м
Обем дървесина по сключени
дългосрочни договори от
държавните предприятия по чл.
163 от ЗГ през 2018 г.–
460 000 куб. м
Обем предложена дървесина за
продажба чрез електронен търг
от държавните предприятия по
чл. 163 от ЗГ през 2018 г. –
300 000 куб. м

Брой осъществени съвместни
проверки

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

спрямо общия обем
инвентаризирана пострадала
дървесина от държавните горски
територии през 2018 г. - 85%

Площ на проведените отгледни
сечи в държавните горски
територии през 2018 г. - 38 777 ха,
както и 5 613 ха санитарни и
принудителни сечи с
интензивност 100%
Обем реализирана дървесина на
юридически лица и еднолични
търговци от държавните
предприятия по чл. 163 от ЗГ през
2018 г. – 4 603 000 куб. м
Обем предоставена през 2018 г.
дървесина по сключени
дългосрочни договори от
държавните предприятия по чл.
163 от ЗГ – 518 000 куб. м
Обем предложена дървесина за
продажба чрез електронен търг от
държавните предприятия по чл.
163 от ЗГ през 2018 г. –
710 000 куб. м
Подписан и изпълнен е съвместен
План за взаимодействие между
ИАГ и ГД ПБЗН.
Подобрено е сътрудничеството
между двете институции
Брой осъществени съвместни
проверки - 350

2

1

1

1

1
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Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

януари

Подобряване на
дейностите по
възстановяване на горите

1. Изготвяне на указания с
правила и критерии за оценка и
приемане на възстановените по
естествен начин площи
2. Възстановяване на
уязвими и увредени горски
площи

2. Възстановяване на
освободените площи след
провеждане на санитарни и
принудителни сечи чрез
залесяване и подпомагане на
естественото възобновяване

3. 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

1. Провеждане на заседания на
Националния съвет по горите
по чл. 155, ал. 1 от Закона за
горите, актуализиран със
заповед № РД 49381/27.11.2017 г.

4. Увеличаване
ефективността и
ефикасността на
управление на
обществените гори за
развитие на
национална зелена
икономика и модерна
горска индустрия

1. Увеличаване на
ефективността и
рентабилността на горските
дейности в държавните
гори чрез инвестиции в
модерна природощадяща
техника, засилване на
научните изследвания и
въвеждане на иновативни
технологии в горския
сектор

1. Проучване, анализ и оценка
на възможностите на
българската гора за добив на
биомаса за енергийни цели

5. Развитие на
ловното стопанство и
опазване на
дивечовите запаси

1. Създаване на нов Закон
за лова и опазване на
дивеча (ЗЛОД), който
отговаря на съвременните
предизвикателства пред

1. Разработване на ЗИД на
ЗЛОД

декември

Възстановяване на
увредените гори от
болести, вредители и
природни въздействия

постоянен

Устойчиво управление на
горските ресурси

април

Изготвяне на Национален
план за действие за
енергия от горска биомаса
2018-2027 г.

юни

Подобряване на
организацията на ловната
площ при обособяване на
ловно-стопанските райони

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Указания с правила и критерии,
сведени до знанието на
районните дирекции по горите,
държавните предприятия и др.

Указанията с правила и критерии
са сведени до знанието на
районните дирекции по горите,
държавните предприятия и др.

1

Залесяване на 5 000 дка и
подпомагане на естественото
възобновяване върху 1 000 дка
освободени площи след
проведени санитарни и
принудителни сечи в държавните
горски територии през 2015 г.

Извършено залесяване на
5 477 дка и подпомагане на
естественото възобновяване
върху 842 дка освободени площи
след проведени санитарни и
принудителни сечи в държавните
горски територии

1

Съставът на НСГ е актуализиран
със заповед № РД 49-48 /
09.03.2018 г.
Брой проведени заседания – 1
Приети решения

2

Брой проведени заседания,
приети решения

Одобрен Национален план

Изготвен ЗИД на ЗЛОД

Националният план за действие
за енергия от горска биомаса
2018-2027 г. е одобрен със
заповед № 151 от 19.02.2018 на
изпълнителния директор на ИАГ

1

Проведено е обществено
обсъждане, като проектът се
подготвя за изпращане в
Министерския съвет за
разглеждане

2
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Цели за 2018 г.

1

Мярка

2

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

3

Индикатор за изпълнение
Резултат

4

5

2. Разработване,на проект за
изменение на Правилника за
прилагане на Закона за лова и
опазване на дивеча (ППЗЛОД)

октомври

Подобряване на
организацията на ловната
площ при обособяване на
ловностопанските райони

1. Остойностяване на
екосистемните услуги и
осигуряване на усвояване
на средства от ЕС за
компенсация на
собствениците на гори в
Натура 2000

1. Изготвяне на Наредбата по
чл. 249 от Закона за горите

декември

2. Подпомагане на
политиките в сферата на
биоразнообразието и
превенция от бедствия

1. Картиране и допълване на
мрежата на стари гори, гори с
висока консервационна
стойност, рекреационни и
защитни гори

ловното дело, ловния спорт
и с грижа за дивечовите
популации

6. Въвеждане на
концепция за плащане
на екосистемни услуги
от горите чрез
областните планове за
развитие на горските
територии и наредбата
по чл. 249 от Закона за
горите

Дейност

декември

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Изготвени и приети изменения на
ППЗЛОД

Приети са изменения в ППЗЛОД,
обн. ДВ, бр. 88 от 2018 г.
Изготвен е нов проект, който е
изпратен за външно съгласуване

1

Подобрено състояние на
горските екосистеми

Изготвена Наредба

Разработен проект на Наредба

2

Актуализиране на мрежата
от стари гори и гори висока
консервационна стойност

Площ на картирани в процеса на
сертификация гори с висока
консервационна стойност,
рекреационни и защитни гори

Площ на сертифицираните горски
територии за устойчиво
управление на горите ESC
1 459 577 ха, от които гори с
висока консервационна стойност 73%

1

Стратегическа цел 4: РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ ЧРЕЗ УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ПРЕДПАЗВАНЕ НА
ЕКОСИСТЕМИТЕ ОТ СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ВИСОКАТА СОЦИАЛНА ФУНКЦИЯ НА РИБОЛОВА В КРАЙБРЕЖНИТЕ РАЙОНИ

1. Опазване на
ресурсите и запазване
на екосистемите в
Черно море

1. Подготовка и прилагане
на програма за научни
изследвания за ефектите
от стопанския риболов
върху екосистемите в
Черно море

1. Провеждане на научни
изследвания за събиране и
анализ на технически,
биологически и икономически
данни в сектор „Рибарство“

декември

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

Извършен биологичен
мониторинг на пелагични видове
Извършен биологичен
мониторинг на дънни видове.
Извършено изследване за
оценка на въздействието на
различни риболовни дейности

Извършени научни изследвания:
- биологичен мониторинг от
промишлените улови от трицона,
хамсия, сафрид, барбуня, меджид
и черноморска акула – 4 броя
- пелагично трално изследване - 2
броя
- биологичен мониторинг от
уловите на калкан – 3 броя
- дънно трално изследване и
оценка на запасите на дънни
видове риби – 2 броя
- биологичен мониторинг от
уловите на рапан при
разтоварвания – 4 броя
- за оценка на уловеното,
изхвърлено и разтоварено
количество и събиране на
биологични данни за всички
видове риби и други морски

1
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Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

организми чрез наблюдатели на
борда на риболовни кораби

2. Активна превенция на
нелегалния, нерегулиран и
недеклариран риболов,
включително и чрез
въвеждане на модерни
технологии за отдалечен
мониторинг на риболовните
съдове

3. Ефективно управление
на рибарството, основано
на данни и научни
становища

2. Докладване на събраните и
обработени данни на ЕК,
съгласно изискванията на
европейското законодателство
3. Активно партньорство с
научни институти за
провеждане на съвместни
изследвания за събиране на
данни за сектор „Рибарство“
1. Предприемане на действия
за модернизиране на
оборудването и технологиите
за осъществяване на контрол в
рибарството
2. Повишаване на
административния капацитет на
служителите, отговарящи за
наблюдението, контрола и
надзора на риболовните
дейности.
3. Осигуряване на публичност
по отношение на издадените
лицензи за стопански риболов и
установените нарушения.
1. Провеждане на Конференция
на високо равнище за
рибарството и аквакултурите в
Черно море в гр. София

2. Проведени заседания на
Консултативен съвет по
рибарство към министъра на
земеделието, храните и горите

декември

Налични качествени и
пълни данни на стопанско
значими видове риби

Извършени докладвания към
ЕК - 5

Извършени докладвания към
ЕК - 7

1

декември

Подобряване на
качеството на научните
данни за сектор
„Рибарство“

Сключени договори с научни
институти - 4

Сключени договори с научни
институти - 6, въз основа на
които се изпълнява заложената
програма за събиране на данни

1

декември

Повишаване на
ефективността в
контролната дейност

Подготвени и заявени за
финансово подпомагане по
ПМДР 2014-2020 г. 7 проекта

Подадени за финансово
подпомагане по ПМДР 2014-2020
г. - 18 проекта по мярка
3.1. ”Контрол и изпълнение”

1

Проведени обучения – 2

Проведени обучения – 2

1

Обновен регистър с
разрешителни за стопански
риболов
Създадени регистър за
публичност

Извършват се периодични
обновявания на регистъра

1

Проведена Конференция на
високо равнище за рибарството
и аквакултурите в Черно море в
гр. София

Организирана и проведена
Конференция на високо равнище
за рибарството и аквакултурите в
Черно море (06-07 юни 2018 г.,
София)

1

Проведени заседания на
Консултативен съвет по
рибарство

Проведено заседание на
Консултативен съвет по
рибарство с участие на браншови
и научни организации в сектор
„Рибарство” на 22.03.2018 г.

1

декември

декември

6 – 7 юни

постоянен

Повишен административен
капацитет на служителите,
отговарящи за контрола и
надзора на риболовните
дейности

Осигуряване на публични
регистри с отворен достъп
Обсъждане на съвместни
регионални действия за
осигуряване на условия за
устойчиво развитие на
рибарството и
аквакултурите в Черно
море
Разглеждане на
съществуващи проблеми в
областта на рибарството и
формиране на
предложения за
решенията им
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Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

3. Изготвяне и/или промяна на
нормативни актове в областта
на рибарството. Въвеждане на
ограничения за риболов

декември

Ефективно прилагане на
Общата политика в
областта на рибарството и
опазване на популациите
от риба и други водни
организми

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Изготвени проекти на
нормативни актове в областта на
рибарството.
Въвеждане на ограничения за
риболов със заповед на
министъра на земеделието,
храните и горите (поне една).

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Обнародвани са промени в
следните законови и подзаконови
нормативни актове в областта на
рибарството:
- Закона за рибарството и
аквакултурите
- Наредба № 22 от 10.12.2007 г. за
реда за предоставяне
управлението на рибните ресурси
в изкуствени водни обекти държавна собственост, на
сдружения за любителски
риболов
- Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за
ползването на язовиритедържавна собственост, в
рибностопанско отношение и
правилата за извършване на
стопански, любителски риболов и
аквакултури в обектите държавна собственост по чл. 3,
ал. 1 от Закона за рибарството и
аквакултурите
- Наредба № 7 от 22.11.2018 г. за
условията и реда за признаване
на организации на производители
на продукти от риболов и на
продукти от аквакултури,
асоциации на организации на
производители и междубраншови
организации в сектора на
рибарството и за одобрение на
планове за производство и
предлагане на пазара
Изготвени са проекти на:
- Наредба № 54 от 28.04.2006 г. за
водене на регистрите по чл. 16 от
Закона за рибарството и
аквакултурите
- Наредба за условията и реда за
управление на риболовния флот

1
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Цели за 2018 г.

1

2. Конкурентоспособен
и устойчив рибарски
сектор

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

1. Насърчаване на
устойчиво в екологично
отношение, иновативно,
конкурентоспособно и
основано на знания
рибарство,
характеризиращо се с
ефективно използване на
ресурсите

2. Насърчаване на
изпълнението на общата
политика в областта на
рибарството

1. Прилагане на мярка 1.1
„Диверсификация и нови форми
на доход“ от ПМДР 2014-2020
г.
2. Прилагане на мярка 1.7
„Добавена стойност, качество
на продуктите и използване на
нежелания улов“ от ПМДР
2014-2020 г.
3. Прилагане на Мярка 1.8
„Рибарски пристанища, кейове
за разтоварване, рибни борси и
покрити лодкостоянки“ от ПМДР
2014-2020 г.

декември

декември

декември

1. Прилагане на мярка 3.1
„Контрол и изпълнение“ от
ПМДР 2014-2020 г.

декември

2. Прилагане на мярка 3.2

декември

Намаляване на
въздействието на
рибарството върху
морската среда вкл.
избягване и намаляване на
нежелания улов; опазване
и възстановяване на
водното биологично
разнообразие;
подобряване на
конкурентоспособност-та
на предприятията в
сектора на рибарството
Подобряване и
предоставяне на научни
знания, подобряване на
събирането и
управлението на данни;

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

на Република България
- Наредба за условията, реда и
техническите изисквания за
изграждане на рибни проходи
Издадена е Заповед № РД 09347/11.04.2018 г. на министъра на
земеделието и храните, с която се
въвежда забрана за улов на риба
и други водни организми в
периода на тяхното
размножаване през 2018 г.
Издадена заповед № РД 095/05.01.2018 г. на министъра на
земеделието и храните за
допълване на Заповед № РД 0998/28.02.2019 г. на министъра на
земеделието и храните за
забрана за извършване на
риболов през периода 2016-2018
г. в рибностопански обекти по чл.
3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА
Брой приети заявления - 1
Брой оторизирани заявления - 1
Изплатени средства по схемата 0 лв.

3

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Брой приети заявления - 2
Брой оторизирани заявления - 2
Изплатени средства по схемата 0 лв.

3

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Брой приети заявления - 6
Брой оторизирани заявления - 2
Изплатени средства по схемата 507 299 лв.

2

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Размер на изплатените средства
Брой приети заявления

Брой приети заявления - 12
Брой оторизирани заявления - 12
Размер на изплатените средства 2 095 411 лв.
Брой приети заявления – 2

1
1
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Цели за 2018 г.

1

Мярка

2

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

3

4

„Събиране на данни“ от ПМДР
2014-2020 г.

3. Повишаване на
заетостта и
териториалното
сближаване

3. Конкурентоспособни
и устойчиви
аквакултурни
стопанства

1. Прилагане на мярка 4.2.1.
„Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за
ВОМР на мярка 4.2
„Изпълнение на стратегиите за
водено от общностите местно
развитие“ от ПМДР 2014-2020 г.

4. Насърчаване на
предлагането на пазара и
преработването

1. Прилагане на мярка 5.4.
„Преработване на продуктите
от риболов и аквакултури“ от
ПМДР 2014-2020 г.

1. Подпомагане на
инициативите за
инвестиции за изграждане
и модернизация на
аквакултурни стопанства и
намаляване на
административната тежест
при упражняване на
дейността им

1. Прилагане на мярка 2.2
„Продуктивни инвестиции в
аквакултура, сектор „Малки
проекти“ от ПМДР 2014-2020 г.
2. Прилагане на мярка 2.2
Продуктивни инвестиции в
аквакултура, сектор
„Рециркулационни системи“ и
сектор „Изграждане на нови,
както и разширяване и
модернизация на
съществуващи аквакултурни
стопанства“ от ПМДР 2014-2020
г.
3. Прилагане на мярка 2.3
„Насърчаване на нови
производители на аквакултури,

Индикатор за изпълнение
Резултат

5
подпомагане на
мониторинга, контрола и
изпълнението чрез
повишаване на
институционалния
капацитет

декември

декември

Насърчаване на
икономическия растеж и
създаване на работни
места в крайбрежните
региони и регионите на
вътрешните водоеми
Подобряване на пазарната
организация за продуктите
от риболов и аквакултури,
насърчаване на
инвестициите в секторите
на преработването и
предлагането на пазара

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6
Брой оторизирани заявления
Размер на изплатените средства

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Брой оторизирани заявления – 2
Размер на изплатените средства 2 286 650 лв.

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления
Размер на изплатените средства

Брой приети заявления – 8
Брой оторизирани заявления – 8
Размер на изплатените средства 636 265 лв.

2

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Брой приети заявления – 12
Брой оторизирани заявления – 11
Изплатени средства –
5 754 294 лв.

1

декември

декември

декември

1

Засилване на
технологичното развитие,
иновациите и трансфера
на знания; подобряване на
жизнеспособността на
предприятията в сектора
на аквакултурите

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Брой приети заявления
Брой оторизирани заявления;
Изплатени средства по схемата

Брой приети заявления по мярка
2.2 – 30
Брой оторизирани заявления по
мярка 2.2 – 30
Изплатени средства по мярка 2.2 5 146 993 лв.

1

Брой приети заявления – 5
Брой оторизирани заявления – 5
Изплатени средства – 25 668 лв.

2
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Цели за 2018 г.

1

Мярка

2

Индикатор за изпълнение

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

3

4

5

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

развиващи устойчиви
аквакултури“ от ПМДР 20142020 г.

Стратегическа цел 5: МОБИЛИЗИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАНО СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

1. Разнообразяване на
икономиката на
селските райони и
висока заетост на
местното население

2. Подобряване
качеството на живот в
селските райони

1. Насърчаване
стартирането и развитието
на неземеделски дейности

1. Прилагане на подмярка 6.4.1
„Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“ от
ПРСР 2014-2020 г.

2. Насърчаване на
местното развитие чрез
прилагане на подхода
„Водено от общностите
местно развитие/Лидер“

1. Прилагане на подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на
дейности за сътрудничество на
местни инициативни групи“ от
ПРСР 2014-2020 г.

1. Насърчаване
изграждането на местната
инфраструктура,
включително
широколентова
инфраструктура и
обновяване на селата

2. Насърчаване
предлагането на местни
основни услуги

1. Прилагане на подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването,
подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура" от ПРСР 20142020 г.
2. Прилагане на подмярка 7.3
„Широколентова
инфраструктура, включително
нейното създаване, подобрение
и разширяване“ от ПРСР 20142020 г.
1. Прилагане на подмярка 7.4.
„Инвестиции в създаването,
подобряването или
разширяването на основни
услуги на местно равнище за
населението в селските райони,
включително за отдих и
културни дейности, както и на
съответната инфраструктура“
от ПРСР 2014-2020 г.

декември

Повишаване на
конкурентоспособността и
създаване на заетост в
селските райони

Брой сключени договори
Размер на изплатената
финансова помощ

Брой сключени договори - 0
Размер на изплатената
финансова помощ – 0 лв.

3

декември

Мобилизиран местен
потенциал за подобряване
на качеството на живот в
селските райони

Брой сключени договори
Размер на изплатената
финансова помощ

Брой сключени договори - 0
Размер на изплатената
финансова помощ – 0 лв.

3

декември

Подобрено състояние на
местната инфраструктура
на малките населени
места в селските райони

Брой сключени договори
Размер на изплатената
финансова помощ

декември

Създадена
широколентова
инфраструктура, като
основа за развитие и
ползване на електронни
услуги на територията на
селските райони

Брой сключени договори
Размер на изплатената
финансова помощ

Брой сключени договори - 0
Размер на изплатената
финансова помощ – 0 лв.

3

декември

Подобрено предоставяне
на основни услуги на
местно равнище в
населените места в
селските райони

Брой сключени договори
Размер на изплатената
финансова помощ

Брой сключени договори - 0
Размер на изплатената
финансова помощ – 0 лв.

3

Брой сключени договори – 325
Размер на изплатената
финансова помощ - 43 829 978 лв.

2
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Цели за 2018 г.

1

Индикатор за изпълнение

Мярка

Дейност

Срок за
изпълнение
през 2018 г.

Резултат

2

3

4

5

Индикатор за целево
състояние
(заложен в началото на 2018 г.)
6

1. Прилагане на подмярка 7.5
„Инвестиции за публично
Подобрено състояние на
Брой сключени договори
ползване в инфраструктура за
декември
туристическата
Размер на изплатената
отдих, туристическа
инфраструктура
финансова помощ
инфраструктура“ от ПРСР 20143. Насърчаване опазването 2020 г.
на местното културно и
2. Прилагане на подмярка 7.6.
природно наследство
„Проучвания и инвестиции,
Запазено и подобрено
свързани с поддържане,
културно и природно
Брой сключени договори
възстановяване и подобряване
наследство на малки
Размер на изплатената
на културното и природно
декември
населени места в селските финансова помощ
наследство на селата" от ПРСР
райони
2014-2020 г.
*1 - Напълно постигната цел (100%); 2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %); 3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)

Индикатор за текущо състояние
(отчетен в края на 2018 г.)

Индикатор за
самооценка*

7

8

Брой сключени договори - 0
Размер на изплатената
финансова помощ – 0 лв.

3

Брой сключени договори – 89
Размер на изплатената
финансова помощ - 12 791 421 лв.

2

Съгласували:
Атанас Добрев - заместник-министър:
Вергиния Кръстева - заместник-министър:
Д-р Лозана Василева - заместник-министър:
Доц. д-р Янко Иванов - заместник-министър:
Георги Стоянов – главен секретар:
Емилия Манолова - директор на дирекция АСП:
Мариана Маринова - н-к на отдел САП:
Изготвил: Юлия Пашова - държ. експерт в отдел САП:
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