
*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

 

ОДОБРЯВАМ,  

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ: 

                               (ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА) 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2020 г. 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегическа цел 1: УСТОЙЧИВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

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  

1. Промени и 
актуализация на 
националното 
законодателство във 
връзка с прилагането на 
многопластовата 
структура на директните 
плащания, отчитайки 
опита от Кампания `2019 

март 
Успешно провеждане на 
Кампания` 2020 за 
директни плащания  

Брой изменени нормативни 
документи 

Брой изменени нормативни 
документи - 6  

1 

2. Прилагане на Схема за 
единно плащане на площ 
(СЕПП) 

декември  

Стабилни и предвидими 
доходи  на 
земеделските 
производители 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020   
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 57 791; 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 - 54 759; 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 – 683 361 861 лв. 
(данни към 15.02.2021 г.) 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Прилагане на Схема за 
преразпределително 
плащане (СПП) 

декември  

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

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020   
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 57 719 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 – 0 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 – 0 лева (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация)  

1 

4. Прилагане на Схема за 
„зелени“ директни 
плащания  (СЗП) 

декември 

Подобряване на 
екологичните 
параметри на 
земеделските земи  
 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 57 791  
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 – 0 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 – 0 лева (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

 
1 

5. Прилагане на схема за 
млади земеделски 
стопани (МЗП) 

декември  
Привличане на млади 
фермери в сектора  

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 3 765 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 – 0 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 – 0 лева (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

1 

6. Прилагане на схема за 
дребни земеделски 
стопани (ДЗС) 

декември  
Осигуряване на 
подкрепа на най-
уязвимите фермери  

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 2 808 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 – 0 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 – 0 лева (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Прилагане на 
преходна национална 
помощ 

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

декември  

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

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 4 128 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 – 4 112 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020– 31 805 920 лв. 
(данни към 15.02.2021 г.) 

1 

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

декември  

Гарантирано 
минимално ниво на 
доходите на  
тютюнопроизводи-
телите  

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 39 756 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 – 0 
(към 15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

1 

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

декември  

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

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 6 327 
Брой оторизирани заявления за 
Кампания` 2020 – 5 937 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020– 24 650 787 лв. 
(данни към 15.02.2021 г.) 

1 

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

1. Прилагане на схеми на 
държавни помощи 

декември  
Стабилизиране на 
чувствителни и уязвими 
сектори 

Брой приложени схеми 
Брой подпомогнати земеделски 
стопани 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой приложени схеми - 37, вкл. 
помощи de minimis и данъчни 
облекчения 
Брой подпомогнати земеделски 
стопани - близо 50 000 
бенефициери по схеми, прилагани 
от ДФЗ (възможно е някои от 
земеделските стопани да са 
бенефициери по повече от една 
помощ) 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  - 321 573 194 лв.  
За данъчната 2019 г.  

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

декларираният за преотстъпване 
данък е 32 431 825 лв. 
Информацията за преотстъпен 
корпоративен данък за данъчна 
2020 г. ще е налична към м. юни 
2020 г. 

2. Прилагане на схеми за 
държавни помощи с 
инвестиционен характер 

декември  
 

Стабилизиране на 
чувствителни и уязвими 
сектори 

Брой приложени схеми с 
инвестиционен характер 
Брой подпомогнати земеделски 
стопани 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  

Брой приложени схеми с 
инвестиционен характер - 4 
Брой подпомогнати земеделски 
стопани – 155 
Размер на изплатения финансов 
ресурс – 6 907 730 лв. 

1 

4. Прилагане на 
Националната 
програма по 
пчеларство за 
периода 2020-2022  г. 

1. Изпълнение на 
мерките и дейностите, 
заложени  в Програмата 
за 2020 г. 

октомври 

Подобряване на 
условията за 
отглеждане на пчелните 
семейства, както и на 
производството и 
търговията с пчелни 
продукти  

Брой сключени договори и 
финансирани проекти - над      1 
700 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  - над 80 %  от  
разполагаемия бюджет по 
Програмата за 2020 г. 

Брой сключени договори по 
подадени заявления за 
подпомагане - 1 709 
Брой финансирани проекти - 1 643 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  - 77 %  от  разполагаемия 
бюджет за 2020 г. 

2 

2.  Прилагане на Схемата 
за кредитиране със 
средства на ДФ 
„Земеделие” на лица с 
одобрени проекти по 
Национална програма по 
пчеларство за 
тригодишния период 
2020- 2022 г.  

октомври 
 

Подобряване на 
условията за 
производство и 
търговия с пчелен мед
  

Брой подпомогнати 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой подпомогнати пчелари  - 125 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 522 794 лв. 

1 

5. Прилагане на 
Националната 
програма за 
подпомагане на 
лозаро-винарския 
сектор 2019-2023 г. 
(НППЛВС) 

1. Извършване на 
проверки (документални 
и теренни) по мерките от 
НПЛВС във връзка с 
осъществяване на 
контролна дейност от 
ИАЛВ на основание 
ЗВСН 

целогодишно 

Гарантиране 
съответствието на  
подадената 
документация с 
нормативните 
изисквания  

Брой извършени документални 
проверки  
Брой извършени  теренни проверки 
- за всеки  
 
 
Брой издадени удостоверения от 
ИАЛВ 

Брой извършени документални 
проверки - от ИАЛВ – 362; от ДФЗ - 
496 
Брой извършени  теренни проверки 
- за всеки – от ИАЛВ – 319; от ДФЗ - 
304 
Брой издадени удостоверения от 
ИАЛВ – 362 

1 

2. Прием и одобрение на юни  Подобряване на Брой сключени договори за Брой сключени договори за 1 



 
5 

*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

проекти по мярка 
„Преструктуриране и 
конверсия на лозя“ от 
НПЛВС  

условията за  развитие 
на лозаро-винарския 
сектор 
 

подпомагане 
Размер на изплатената финансова 
помощ 

подпомагане - 61 
Размер на изплатената финансова 
помощ – 8 605 547 лв. 

3. Прием и одобрение на 
проекти по мярка 
„Инвестиции в 
предприятия“ 

март 

Модернизиране и 
повишаване конкуренто-
способността на 
българските 
предприятия в лозаро-
винарския сектор  

Брой сключени договори за 
подпомагане 
Размер на изплатената финансова 
помощ 

Брой сключени договори за 
подпомагане - 37 
Размер на изплатената финансова 
помощ  -  
13 144 666 лв. 

1 

4. Прием и одобрение на 
проекти по мярка 
„Застраховане на 
реколтата“  

май-юни 

Повишаване 
сигурността на 
винопроизводителите и 
стабилизиране на 
тяхната пазарна 
позиция  

Брой сключени договори за 
подпомагане 
Размер на изплатената финансова 
помощ 

Брой сключени договори за 
подпомагане - 31 
Размер на изплатената финансова 
помощ -   
220 215 лв. 

1 

5. Прием и одобрение на 
проекти по мярка 
„Събиране на реколтата 
на зелено“ 

под условие - 
наличие на 
криза 

Подобряване на 
условията в лозаро-
винарския сектор 

Брой сключени договори за 
подпомагане 
Размер на изплатената финансова 
помощ 

Брой сключени договори за 
подпомагане - 20 
Размер на изплатената финансова 
помощ - 1 737 889 лв. 

1 

6. Прием и одобрение на 
проекти по мярка 
„Популяризиране в трети 
държави“   

февруари- 
март 

Ръст на износа на вина 
със ЗНП и ЗГУ, сортови 
вина и биологични вина 

Брой сключени договори за 
подпомагане 
Размер на изплатената финансова 
помощ 

Брой сключени договори за 
подпомагане - 3 
Размер на изплатената финансова 
помощ  - 0 лв. 

2 

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

1. Прилагане на 
подмярка 6.3 „Стартова 
помощ за развитието на 
малки стопанства“ от 
ПРСР 2014-2020 г. 

декември  

Подкрепени малки 
стопанства за 
стартиране на 
земеделски дейности
   

Брой сключени договори за 
подпомагане 
Размер на изплатената финансова 
помощ 

Брой сключени договори за 
подпомагане – 6 
Размер на изплатената финансова 
помощ - 26 399 523 лв. 

1 

2. Информиране на 
малките земеделски 
стопанства за 
възможностите за 
кандидатстване по 
Тематичната 
подпрограма за развитие 
на малките стопанства 
към ПРСР 2014-2020 г. 

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 -19 969  

Брой предоставени консултации по 
Тематичната подпрограма - 18 964 

2 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Консултантска 
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 
2014-2020 (бизнес 
планове)  

декември  

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

Брой подпомогнати с консултации 
одобрени малки стопанства при 
изпълнение на проектите им по 
подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г. 
- 897  

Брой подпомогнати с консултации 
одобрени малки стопанства при 
изпълнение на проектите им по 
подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г. -     
1 311 

1 

4. Предоставяне на 
консултантски пакети 
(КП) по подмярка 2.1.2 
„Консултантски услуги за 
малки земеделски 
стопани“ на Мярка 2 
„Консултантски услуги, 
управление на 
стопанството и услуги по 
заместване в 
стопанството” по ПРСР 
2014-2020 г. (на база 1 
цял комплект КП = 1 500 
евро) 

декември  

Повишена 
квалификация и 
управленски умения  на 
малките земеделски 
стопани и подобрена 
жизнеспособност на 
техните стопанства  

Брой предоставени комплекти КП 
по подмярка 2.1.2  по ПРСР 2014-
2020 г. (на база 1 комплект КП = 1 
500 евро) - 603  

Брой предоставени комплекти КП 
по подмярка 2.1.2  по ПРСР 2014-
2020 г. (на база 1 комплект КП = 1 
500 евро) -     1 312 

1 

5. Предоставяне на 
консултантски пакети, 
включващи изготвяне на 
бизнес планове и 
основна информация за 
проектните предложения 
на малки земеделски 
стопанства, кандидати по 
подмярка 6.3 „Стартова 
помощ за развитието на 
малки стопанства“ от 
ПРСР 2014-2020 г.  

декември  

Малките земеделски 
стопани са получили 
консултантска помощ за 
кандидатстване по 
подмярка 6.3 от ПРСР 
2014-2020 г. 
  

Брой предоставени КП - 396  Брой предоставени КП - 172 2 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Предоставяне на 
консултантски пакети, 
включващи изготвяне на 
бизнес планове и 
основна информация за 
проектните предложения 
на малки земеделски 
стопанства, кандидати по 
подмярка 4.1.2 
„Инвестиции в 
земеделски стопанства 
по Тематичната 
подпрограма за развитие 
на малки стопанства“ от 
ПРСР 2014-2020 г.  

декември  

Малките земеделски 
стопани са получили 
консултантска помощ за 
кандидатстване по 
подмярка 4.1.2 от ПРСР 
2014-2020 г. 
  

Брой предоставени КП - 101  Брой предоставени КП - 101 1 

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

1. Прилагане на 
подмярка 6.1 „Стартова 
помощ за млади 
земеделски стопани" по 
ПРСР 2014-2020 г.  

декември  
Подпомогнати млади 
земеделски стопани  

Брой сключени договори за 
подпомагане  
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой сключени договори за 
подпомагане - 93 
Договори с извършено плащане към 
31.12.2020 г. -  2100  
За периода на прилагане на 
подмярката са разплатени 117 
362 476 лв. 

1 

2. Подкрепа на одобрени 
млади земеделски 
стопани по подмярка 6.1 
за изпълнение на 
поетите ангажименти по 
сключени договори с ДФЗ 
по ПРСР 2014-2020  г. 
(бизнес планове)  

декември 
  

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. 
- 228 

Брой подпомогнати одобрени млади 
земеделски стопани при 
изпълнение на проектите им по 
подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г. - 
932 

1 

8. Използване на 
възможностите за 
кредитиране на нови 
инвестиции в 
селското стопанство 

1. Прилагане на 
Кредитна схема за 
инвестиции в селското 
стопанство 

 
декември 

Осигурени условия за 
стабилизиране на 
чувствителни и уязвими 
сектори. 
Повишаване 
ефективността на 
земеделските 
стопанства 

Брой подпомогнати земеделски 
стопани 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  

Брой подпомогнати земеделски 
стопани за 2020 г. - 1 
Размер на изплатените средства –  
49 900 лв. 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1. Прилагане на 
схеми за обвързана 
подкрепа в 
животновъдството 

1. Прилагане на Схема за 
обвързано подпомагане 
за млечни крави (СМлК)
  

декември  

Подобрено финансово 
състояние на 
стопанствата, 
отглеждащи млечни 
крави 
Стабилизиране на 
обема на продукцията 
от краве мляко 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 - 3 542 
Брой заявления с оторизирани 
плащания за Кампания` 2020 - 3 
192 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 28 270 425 лв. 
(данни към 15.02.2021 г.) 

1 

2. Прилагане на Схема за 
обвързано подпомагане 
за млечни крави под 
селекционен контрол 
(ЕЖСК мляко) 

декември  

Подобрено финансово 
състояние на 
стопанствата, 
отглеждащи млечни 
крави под селекционен 
контрол 
Стабилизиране на 
обема на продукцията 
от краве мляко 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 - 930 
Брой заявления с оторизирани 
плащания за Кампания` 2020 - 894 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 38 673 023 лв. 
(данни към 15.02.2021 г.) 

1 

3. Прилагане на Схема за 
обвързано подпомагане 
за млечни крави в 
планински райони (СМлК 
пл) 

декември  

Подобрено финансово 
състояние на малки 
стопанства, отглеждащи 
от 5 до 9 млечни крави 
в планинските райони
  

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 - 318 
Брой заявления с оторизирани 
плащания за Кампания` 2020 - 260 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 662 999 лв. 
(данни към 15.02.2021 г.) 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

декември  
 

Подобрено финансово 
състояние на 
стопанствата, 
отглеждащи месодайни 
крави 
Стабилизиране на 
обема на продукцията 
от месодайното 
говедовъдство 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 - 5 017 
Брой заявления с оторизирани 
плащания за Кампания` 2020 –  
4 498 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 16 744 496 лв. 
(данни към 15.02.2021 г.) 

1 

5. Прилагане на Схема за 
обвързано подпомагане 
за месодайни крави под 
селекционен контрол 
(ЕЖСК месо) 

декември  
 

Подобрено финансово 
състояние на 
стопанствата, 
отглеждащи месодайни 
крави под селекционен 
контрол  
Стабилизиране на 
обема на продукцията 
от месодайното 
говедовъдство 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 - 443 
Брой заявления с оторизирани 
плащания за Кампания` 2020 - 419 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 2 997 978 лв. 
(данни към 15.02.2021 г.)  

 
1 

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

декември  

Подобрено финансово 
състояние на малките 
стопанства, отглеждащи 
от 10 до 49 овце-майки 
и кози-майки  в 
планинските райони  

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 - 2 104 
Брой заявления с оторизирани 
плащания за Кампания` 2020 - 
1 702 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 3 310 520 лв. 
(данни към 15.02.2021 г.) 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Прилагане на Схема за 
обвързано подпомагане 
за овце-майки и кози-
майки под селекционен 
контрол (ДПЖСК) 

декември 

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

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 - 2 087 
Брой заявления с оторизирани 
плащания за Кампания` 2020 - 1 949 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 22 977 550 лв. 
(данни към 15.02.2021 г.) 

1 

8. Прилагане на Схема за 
обвързано подпомагане 
за биволи  

декември  
 

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

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 -  263 
Брой заявления с оторизирани 
плащания за Кампания` 2020 - 217 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 3 925 387 лв. 
(данни към 15.02.2021 г.) 

1 

2. Прилагане на 
схеми за обвързана 
подкрепа в 
растениевъдството 

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

декември  

Подобрено финансово 
състояние на 
стопанствата от сектор 
„Плодове“ 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 5 739 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 – 0 лв. (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация)  

1 

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

декември  

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

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 3 225 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 0 лв. (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Схема за обвързано 
подпомагане за 
зеленчуци (домати, 
краставици, корнишони и 
патладжан) 

декември  

Подобрено финансово 
състояние на 
стопанствата от сектор 
„Зеленчуци“ 
Стабилизиране на 
обема на продукцията 
от домати, краставици, 
корнишони и патладжан 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 1 904 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 0 лв. (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

1 

4. Схема за обвързано 
подпомагане за 
зеленчуци (пипер)  

декември 

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

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 1 317 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 0 лв. (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

1 

5. Схема за обвързано 
подпомагане за 
зеленчуци (картофи, лук 
и чесън) 

декември 

Подобрено финансово 
състояние на 
стопанствата от сектор 
„Зеленчуци“ 
Стабилизиране на 
обема на продукцията 
от картофи, лук и чесън
  

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 3 083 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 0 лв. (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

1 

6. Схема за обвързано 
подпомагане за 
зеленчуци (моркови, 
зеле, дини и пъпеши) 

декември  

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

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 2 807 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 – 0 лв. (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

1 



 
12 

*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Схема за обвързано 
подпомагане за 
оранжерийни зеленчуци 

декември 

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

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 1 031   
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 -0 лв. (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

1 

8. Прилагане на Схема за 
обвързано подпомагане 
за протеинови култури
  
 

декември  
 

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

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 16 332  
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 0 лв. (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

1 

3. Прилагане на 
схеми за специално 
плащане 

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

декември  

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

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 119  
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 0 лв. (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

1 

3. Оптимизиране на 
поземлените 
отношения за 
гарантиране 
ефективността на 
земеползването и 
увеличаване на 
доходите от 
земеделска дейност 

1. Изготвяне на 
промени в 
нормативната 
уредба, 
регламентиращи 
обществените 
отношения в сферата 
на собствеността и 
ползването на земите 

1. Подготовка на 
нормативен акт, уреждащ 
обществените отношения 
в сферата на 
собствеността и 
ползването на земите
  

декември 
  

Създаване на условия 
за ефективност на 
земеползването и 
устойчивост на 
поземлените отношения 

Изготвен проект на нормативен акт Изготвен проект на нормативен акт 1 

2. Ефективно 
управление на 
държавния поземлен 
фонд  (ДПФ) 

1. Провеждане на тръжни 
процедури и сключване 
на договори за отдаване 
под наем и аренда на 
земи от ДПФ 

октомври 

Ефективно използване 
на земите от ДПФ за 
стимулиране на 
земеделските дейности
  

Брой сключени договори за 
отдаване под наем и аренда на 
земи от ДПФ през стопанската 
2019/2020 година  
Площ на отдадените под наем и 

Брой сключени договори за 
отдаване под наем и аренда на 
земи от ДПФ през стопанската 
2019/2020 г. -       1 007 
Площ на отдадените под наем и 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аренда земи от ДПФ по сключени 
през стопанската година договори   

аренда земи от ДПФ по сключени 
през стопанската година договори  - 
192 860 дка 

2. Извършване  на 
проверки за 
неправомерно ползване 
на земи от ДПФ 

декември 

Ефективно използване 
на земите от ДПФ за 
стимулиране на 
земеделските дейности 

Размер на наложени санкции за 
неправомерно ползване на земи от 
ДПФ през 2020 г.  

Размер на наложени санкции за 
неправомерно ползване на земи от 
ДПФ през 2020 г. -     22 594 лв. 

1 

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 

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 през 2020 г.  

Площ на отдадени под наем и 
аренда земи (пасища, мери и 
ливади) от ДПФ - 84 213 дка 

1 

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

1. Предоставяне на 
методическа помощ при 
изготвяне на планове за 
доброволно уедряване 

декември  

Информирани 
земеделски 
производители относно 
възможностите за 
провеждане на 
процедури за уедряване 

Брой планове за уедряване, по 
които е оказана методическа 
помощ през 2020 г.  

Брой планове за уедряване, по 
които е оказана методическа помощ 
през 2020 г. - 15  

1 

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 

1. Изготвяне на 
предложения за 
ремонтно-
възстановителни работи 
(РВР) на обекти за 
предпазване от вредното 
въздействие на водите 
(ОПВВВ), съобразно 
наличните средства и 
извършване на РВР на 
ОПВВВ   

декември  

Изпълнение на 
дейности по 
експлоатация, 
изграждане, 
реконструкция и 
модернизация на 
водностопанските 
системи и съоръжения 
за предпазване от 
вредното въздействие 
на водите извън 
населените места 
  

Изготвени и одобрени 
предложения, извършени РВР на 
ОПВВВ с конкретна площ 

Изготвени предложения и 
извършени ремонтно-
възстановителни работи на ОПВВВ 
за 2020 г. на 11 обекта 

1 

2. Разглеждане на 
заседание на Технико-
икономическия съвет на 

декември 
Изпълнение на 
дейности по 
експлоатация, 

Приети доклади за 21 язовира - 
публична държавна собственост с 
предоставени права на управление 

Няма приети доклади 3 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

докладите за 
техническото състояние 
на язовирите - публична 
държавна собственост 

изграждане, 
реконструкция и 
модернизация на 
водностопанските 
системи и съоръжения 
за предпазване от 
вредното въздействие 
на водите извън 
населените места  

на МЗХГ 

2. Предоставяне на 
подкрепа за 
инвестиционни 
разходи, свързани с 
напояване в рамките 
на земеделските 
стопанства (Мярка 4 
„Инвестиции в 
материални активи“ 
от ПРСР 2014-2020 
г.) 

1. Прилагане на 
подмярка 4.1 
„Инвестиции в 
земеделски стопанства“ 
от ПРСР  2014 - 2020 г. за 
подкрепа на разходи, 
свързани с напояване в 
рамките на земеделските 
стопанства 

декември  
 

Рехабилитация на 
съществуващи и 
изграждане на нови 
напоителни системи и 
оборудване, 
водовземни 
съоръжения, системи за 
капково напояване, 
инсталации за 
дъждуване, помпени 
станции, 
техники/съоръжения за 
съхраняване/опазване 
на водата и др. 

Брой сключени договори за 
подпомагане 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой договори с плащания през 
2020 г. - 18 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  1 782 090 лв. (по проекти за 
напояване по фокус област 5А) 
  

1 

3. Предоставяне на 
подкрепа за 
инвестиции в 
инфраструктура 
(подмярка 4.3 
„Инвестиции в 
инфраструктура“ от 
ПРСР 2014-2020 г.) 

1. Прилагане на 
подмярка 4.3. 
„Инвестиции в 
инфраструктура“ от 
ПРСР 2014 - 2020 г. 

декември  

Възстановена, 
реконструирана и 
модернизирана  
инфраструктура за 
напояване и 
отводняване на 
земеделските земи 

Брой сключени договори за 
подпомагане 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой сключени договори за 
подпомагане – 0 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 0 лв. 

3 

5. Развитие на 
биологичното 
земеделие 

1. Насърчаване 
производството на 
биологични продукти 

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

декември  

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

Брой извършени надзорни 
проверки върху контролиращи лица 

Брой извършени надзорни проверки 
върху контролиращи лица през  
2020 г. - 15  

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

декември 

Информираност на 
земеделските 
производители за  
изискванията за 
биологично 
производство и 
възможностите за 
подпомагането му  
  

Брой предоставени консултации 
относно изискванията за 
биологично производство и 
възможностите за подпомагане на 
биологичните производители -  
3 499  

Брой предоставени консултации 
относно изискванията за 
биологично производство и 
възможностите за подпомагане на 
биологичните производители - 3 778 

1 

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

декември 

Нарастване броя на 
земеделските 
производители, 
произвеждащи 
продукция по 
биологичен начин 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020  
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 

Брой подадени заявления за 
Кампания` 2020 – 3823 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 – 41 844 527 лв. 

1 

6. По-добро 
управление на риска 
в аграрния отрасъл 

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

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

декември  

Насърчаване на 
земеделските стопани - 
малки и средни 
предприятия за 
доброволно 
застраховане на 
селскостопанска 
продукция срещу 
неблагоприятни 
климатични условия  

Брой подпомогнати земеделски 
стопани 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой подпомогнати земеделски 
стопани - 357 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 897 393 лв. 
 

1 

2. Прилагане на Схема за 
държавна помощ за 
компенсиране на загуби 
вследствие на 
неблагоприятни 
климатични условия 

декември 

Компенсирани щети, 
претърпени от 
земеделските стопани 
при отглеждане на 
земеделските култури, в 
резултат на тежки 
метеорологични 
условия  

Брой подпомогнати земеделски 
стопани 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  

Брой подпомогнати земеделски 
стопани - 519 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 5 370 074 лв. 

1 

3. Прилагане на схеми за 
компенсиране на загуби, 
както и за предприемане 
на превантивни мерки  
срещу болести по 
растения и животни 

декември 

Компенсирани разходи 
за 
ограничаване 
разпространението на 
болести при животните 
и растенията 

Брой подпомогнати земеделски 
стопани 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой подпомогнати земеделски 
стопани – 3 833 за болести по 
растения. 
Предоставени услуги чрез       2 759 
организации (ветеринарни лекари и 
др.)  за болести при животните 

1 



 
16 

*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер на изплатения финансов 
ресурс - 41 491 208 лв. 

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 

декември 

Компенсирани разходи 
по овладяване на 
рискови и критични 
ситуации от 
метеорологичен 
характер в сектор 
„Животновъдство“  

Брой подпомогнати земеделски 
стопани 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой подпомогнати земеделски 
стопани - 1 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 3 585 лв. 
 

1 

2. Мониторинг върху 
управлението на 
рисковете в 
земеделието 

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 
2019 г.   

май 

Повишена  ефективност 
при управление на 
риска в земеделието
     

Изготвен доклад Изготвен доклад - 1  1 

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

1. Въвеждане в 
експлоатация на 
метеорологична радарна 
станция в района на гр. 
Шумен 

декември 

Постигане на 
метеорологично 
радарно покритие над 
цялата територия на 
България за 
обезпечаване на 
дейностите по 
градозащита  

Въведена в експлоатация  нова 
метеорологична радарна станция в 
района на гр. Шумен. Осигурено 
покритие с качествена радарна 
информация, гарантираща 
пълноценно провеждане на 
градозащитата, на 100% от 
територията на страната  

Изградена радарна станция, но не е 
въведена в експлоатация. Причини 
за забавянето – сложна процедура, 
свързана с издаването на 
документацията за изграждането на 
станцията и съпътстващата 
инфраструктура, намиращи се на 
територията на природен парк 
„Шуменско плато“, местността 
„Илчов баир“, както и сложна 
метеорологична обстановка по 
време на изграждането на 
антенната кула. 

2 

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

1. Създаване на 
условия за 
провеждане на 
адекватна 
профилактика на 

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

постоянен 
Добър здравословен 
статус на животните 

Брой извършени ваксинации 
Брой взети проби 
Брой извършени прегледи 

Ваксинация Антракс: 
план - 261 162,  извършени - 163 
810 (изпълнение 51,9%); 

Ваксинация син език:  
план – 2 274 800, извършени - 1 

2 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

икономически 
важните болести по 
животните и по-
ефективна 
организация за бързо 
овладяване на 
възникнали огнища 
на заболявания 

болести по животните 723 429 – ( изпълнение  
73,2%); 

Ваксинация ЗНД: 
план: 77 3050, извършени -608 067 
(изпълнение 78,7%); 

Изследвания ТБЦ: 
план: 700 000, извършени -  633 692 
(изпълнение 90,5%); 

Прегледи пчелни семейства: план - 
1 461 841, извършени 1 934 723 
(изпълнение 132%); 

Проверки АЧС КЧС чеклисти -23 
517; 
Кръвни проби: 
план - 946 642, извършени -  793 
174 (изпълнение 83,8%) 

ТСЕ проби:  
план 46 800, извършени -     65 543 
(изпълнение 142,5%) 

2. Провеждане на 
Координационен съвет 
към министъра на 
земеделието, храните и 
горите за координация на 
изпълнението от страна 
на мерки за ограничаване 
разпространението на 
възникнали заразни 
болести  

декември  

Провеждане на 
координирани, 
повсеместни и системни 
действия от всички 
заинтересовани страни 
за ограничаване 
разпространението на 
възникнали заразни 
болести 

Брой проведени срещи Брой проведени срещи - 2 1 

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

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

целогодишно 

Намаляване броя на 
нарушенията и спазване 
на изискванията за 
хуманно отношение към 
животните 

Брой извършени проверки във 
ферми  
Брой извършени проверки по време 
на транспорт  

Брой извършени проверки във 
ферми - 3 794 
Брой извършени проверки по време 
на транспорт - 22 689 

1 

2. Използване на 
възможностите на 

декември  
Компенсиране на 
разходите на 

Брой подпомогнати земеделски 
стопани 

Брой подпомогнати земеделски 
стопани - 290 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

държавните помощи за 
насърчаване на 
хуманното отношение 
към животните 

земеделски 
производители за 
реализиране на 
доброволно поети 
ангажименти за хуманно 
отношение към 
животните в сектор 
свиневъдство и 
птицевъдство 

Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Размер на изплатения финансов 
ресурс - 56 306 252 лв. 

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

декември  

Компенсиране на 
разходите на 
земеделски 
производители за 
реализиране на за 
реализиране на 
доброволно поети 
ангажименти за хуманно 
отношение към 
преживни животни 

Брой подпомогнати земеделски 
стопани 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой подадени заявления  за 
Кампания` 2020 - 754 
Размер на оторизираните средства 
за Кампания` 2020 - 0 лв. (към 
15.02.2021 г. не е извършена 
оторизация) 

1 

3. Отговорна, 
безопасна и 
ефективна употреба 
на ветеринарно-
медицински продукти 
(ВМП)  

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

декември 
  
 

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

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

Проверки производители на ВМП – 
40% 
Проверки на всички обекти за 
търговия на едро и дребно с ВМП – 
100% 
 

1 

4. Развитие на 
Интегрираната 
информационна 
система на БАБХ - 
ВетИС 

1. Надграждане на 
Интегрираната 
информационна система 
на БАБХ - ВетИС, и 
осигуряване на 
необходимите 
функционалности за 

шест месеца 
след 

осигуряване 
на 

финансиране  

Осигуряване на пълна 
проследимост на 
животните 

Налични необходимите 
функционалности на  
Интегрираната информационна 
система на БАБХ - ВетИС  

Новите функционалности са 
програмирани, изградени и 
интегрирани в тестова среда на 
ВетИС за проучване 

2 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

отразяване на 
резултатите от 
извършените проверки, 
за установяване на 
степента на спазване на 
Законоустановените 
изисквания за 
управление (ЗИУ), по 
отношение на ЗИУ 6, 7 и 
8 - Регистрация и 
идентификация на 
прасета, едър рогат 
добитък, овце и кози и 
проверките по секторното 
законодателство за 
идентификация и 
регистрация на 
животните  

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

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

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

декември 

Събиране и обработка 
на информация за 
състоянието и 
динамиката на 
генетичните ресурси в  
животновъдството 

Поддържани   точки за мониторинг - 
22 

Поддържани   точки за мониторинг - 
22 

1 

2. Определяне на 
рисковия статус и тренда 
на изменение на 
породите 
  
   

декември  

Поддържане на база 
данни за породите в  
рисков статус  и брой 
животни от изчезващи и 
застрашени от 
изчезване  породи, с 
които се осъществява  
развъдна дейност 

Брой породи с определен статус -  
40 
Брой животни  от изчезващи и 
застрашени от изчезване  породи, с 
които се осъществява  развъдна 
дейност-153 000 

Брой породи с определен статус -  
40 
Брой животни  от изчезващи и 
застрашени от изчезване  породи, с 
които се осъществява  развъдна 
дейност- 220 592 

1 

2. Съхранение и 
управление на 
генетичните ресурси 
в животновъдството 

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

декември  

Запазване и 
поддържане на  голямо 
разнообразие от  
генетичен материал от 
всички видове и породи 
селскостопански 
животни и  

Съхранен генетичен материал в 
Национална  генетична банка  -    1 
650 000 дози 
Съхранен генетичен материал в 
Националния генетичен резерв - 
380 000 дози, в т. ч 80 000 дози от 
застрашени от изчезване и 

Съхранен генетичен материал в 
Национална  генетична банка  -    1 
553 291 дози 
Съхранен генетичен материал в 
Националния генетичен резерв - 
402 257 дози 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

използването му  при 
необходимост от 
сегашни и бъдещи 
поколения  

изчезващи породи и видове 

2. Извършване на ДНК 
анализ   

декември  

Достоверно и научно 
обосновано определяне 
на породна 
принадлежност на 
животните, чрез 
извършване на ДНК 
анализи 

Брой анализирани проби -  
2 000 

Брой анализирани проби - 3 838 1 

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

1. Поддържане и 
съхраняване на 
генетичните ресурси в 
растениевъдството  

декември  

Съхранени биологично 
разнообразие и 
генофонд в 
растениевъдството  

Поддържани и съхранявани 
образци на растения - 126 000 

Поддържани и съхранявани 
образци на растения - 102 050 

2 

2. Поддържане и 
съхраняване на 
генетичните ресурси в 
животновъдството   

декември   

Съхранени биологично 
разнообразие и 
генофонд в 
животновъдството 

Брой отглеждани животни  -  
23 800   

Брой отглеждани животни  - 21 858 2 

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

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

януари - 
декември  

Използване на 
качествени 
сертифицирани семена 
от земеделските 
производители 

Брой изпитвани сортове: 
- за биологични и стопански 
качества - 200 
- за различимост, хомогенност и 
стабилност - 200 

Брой изпитвани сортове: 
- за биологични и стопански 
качества - 201 
- за различимост, хомогенност и 
стабилност - 272 

1 

2. Сертификация на 
семена и посадъчен 
материал за използване 
от земеделските 
производители 

януари - 
декември  

Използване на 
качествени 
сертифициран посевен 
и посадъчен материал 
от земеделските 
производители 
 

Площ на инспектирани 
семепроизводни посеви –  
300 000 дка  
Брой издадени документи в 
предвидените срокове - 8 000 

Площ на инспектирани 
семепроизводни посеви –  
341 307 дка  
Брой издадени документи в 
предвидените срокове - 9 460 

1 

5. Ефективен контрол 
на пазара на семена 
и посадъчен 

1. Извършване на 
контролни проверки  

декември  
Предлагане на пазара 
на качествени семена и 
посадъчен материал

Брой извършени контролни 
проверки - 920 

Брой извършени контролни 
проверки - 435 

2 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 
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(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

материал, в 
съответствие с 
разпоредбите на 
Закона за посевния и 
посадъчен материал 
и Закона за генетично 
модифицирани 
организми 

  

2. Последващ контрол на 
партиди семена /грунтов 
контрол/   

декември  

Предлагане на пазара 
на качествени семена и 
посадъчен материал
  

Извършен последващ контрол на 
партиди семена - 1 100 проби 

Извършен последващ контрол на 
партиди семена - 999  проби 

2 

3. Контролни 
лабораторни анализи на 
партиди семена  

декември  

Предлагане на пазара 
на качествени семена и 
посадъчен материал
  

Брой извършени лабораторни 
анализи на партиди семена 
/елекртрофореза/ - 90 

Брой извършени лабораторни 
анализи на партиди семена 
/елекртрофореза/ - 76 

2 

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

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

декември  

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

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

Брой развъдни организации, чрез 
които се предоставят 
субсидираните услуги - 50 
Размер на изплатените средства - 7 
368 749 лв. 

1 

2. Прилагане на схема за 
държавна помощ за 
участие на земеделски 
стопани в схема за 
качество за производство 
на семена и посадъчен 
материал 

декември  
 

Разширяване на 
възможностите за 
използване на  
качествени семена и 
посадъчен материал 
 

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

Брой подпомогнати бенефициенти - 
435 
Брой организации, чрез които се 
предоставят субсидираните услуги -  
2 
Размер на изплатените средства -1 
152 000 лв. 

1 

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  

декември  

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

Актуализирани подзаконови 
нормативни документи - 5 

Актуализирани подзаконови 
нормативни документи - 10 

1 

 
9. Наука и иновации 
в земеделието - 
инструмент за 
генериране на 
иновативни политики 

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

1. Модернизиране на 
научната инфраструктура 

декември 

Създаване на по-добри 
условия за 
осъществяване на 
научни изследвания и 
създаване на иновации 
във връзка с  

Проведени процедури по ЗОП за 
избор на изпълнители за доставка 
на ДМА, апаратура и оборудване за 
модернизиране на 
научноизследователската 
инфраструктура - 15 

Проведени процедури по ЗОП за 
избор на изпълнители за доставка 
на ДМА, апаратура и оборудване за 
модернизиране на 
научноизследователската 
инфраструктура - 15 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в аграрния сектор и 
достъпен за бизнеса 
интелектуален 
център на 
българското 
земеделие 

бизнес устойчивото използване 
на природните ресурси, 
справяне с 
климатичните промени  
и стабилизиране на 
земеделското 
производство 

 
Осигурени материални активи за 
реализация на научни дейности - 75 

 
Осигурени материални активи за 
реализация на научни дейности - 82 

2. Повишаване на 
иновативността на 
научните изследвания в 
аграрната област 

декември  
Утвърдени иновативни 
технологии в 
земеделието  

Стартиране изпитвания на 
утвърдени иновативни технологии в 
практиката/бизнеса  - 7 

Стартиране изпитвания на 
утвърдени иновативни технологии в 
практиката/бизнеса  - 6 

2 

3. Патентоване и 
сертифициране на 
създадени научни 
продукти 

декември  
Защитени научни 
продукти  

Брой защитени продукти - 359 
поддържани сертификати 

Брой защитени продукти - 
поддържани сертификати - 347  
Заявки за нови сортове растения - 
11   
Издадени нови сертификати -  6  
Регистрирани нови полезни модели  
- 1 
Подадени нови заявки за патент за 
изобретение - 1 

2 

4. Участие в програми с 
европейско и национално 
финансиране, 
подкрепящи 
фундаментални и 
приложни изследвания 

декември 

Изпълнени научни 
дейности от работните 
програми: 
- към ФНИ и др. 
програми; 
- по програми на 
международни 
организации; 
- по програма 
„Хоризонт“ на ЕС; 
- по Национални Научни 
Програми, финансирани 
от МОН; 
- по ОП „ Наука, 
образование за 
интелигентен растеж“ - 
инфраструктурни 
проекти; 
Научни публикации с 

Изпълнени научни дейности от 
работните програми: 
- към ФНИ и др. програми - 50 
- по програми на международни 
организации - 8 
- по програма „Хоризонт“ на ЕС - 10 
- по Национални Научни Програми, 
финансирани от МОН - 5 
- по ОП „ Наука, образование за 
интелигентен растеж“ - 
инфраструктурни проекти - 1 
Научни публикации с импакт 
фактор (IF) и/или имакт ранг (SJR); 
(WOS/SCOPUS) - 110 

Изпълнени научни дейности от 
работните програми: 
 - към ФНИ и др. програми - 62 
- по програми на международни 
организации - 12 
- по програма „Хоризонт“ на ЕС - 24 
- по Национални Научни Програми, 
финансирани от МОН – 5 
- по ОП „ Наука, образование за 
интелигентен растеж“ - 
инфраструктурни проекти - 2 
- по ПРСР - Подмярка 16.1 
„Подкрепа за сформиране и 
функциониране на оперативни 
групи в рамките на ЕПИ“ – 9 
Научни публикации с импакт фактор 
(IF) и/или импакт ранг (SJR); 
(WOS/SCOPUS) - 451 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

импакт фактор (IF) и/или 
имакт ранг (SJR); 
(WOS/SCOPUS) - 105 

5. Трансфер на научни 
продукти в 
производството 

декември 

Сключени лицензионни 
и др. договори (за 
продажба на 
сертифицирани семена 
и посадъчен материал)  

Брой сключени лицензионни и др. 
договори (за продажба на 
сертифицирани семена и 
посадъчен материал) - 80 

Брой сключени лицензионни и др. 
договори (за продажба на 
сертифицирани семена и посадъчен 
материал) - 50 

2 

6. Прилагане на  
подмярка 16.1 „Подкрепа 
за сформиране и 
функциониране на 
оперативни групи в 
рамките на ЕПИ“ и 
подмярка 16.4 „Подкрепа 
за хоризонтално и 
вертикално 
сътрудничество между 
участниците във веригата 
на доставки“ от ПРСР 
2014-2020 г. 

декември  
 

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

Брой одобрени за подпомагане 
проекти по подмярка 16.1 
„Подкрепа за сформиране и 
функциониране на оперативни 
групи в рамките на ЕПИ“  
Размер на изплатения финансов 
ресурс по подмярката 

Брой одобрени за подпомагане 
проекти по подмярка 16.4 
„Подкрепа за хоризонтално и 
вертикално сътрудничество между 
участниците във веригата на 
доставки“ 
Размер на изплатения финансов 
ресурс по подмярката 

По подмярка 16.1: 
Сключени договори за финансова 
помощ  по подмярка 16.1 от прием 
2019 – 9, с размер на  договорената 
субсидия 5 582 971 лв. 
Размер на изплатения финансов 
ресурс по подмярката – 0 лв. 

По подмярка 16.4: 
През 2020 г. е проведен прием, с 
постъпили 2 проектни предложения 
със стойност на субсидията общо  в 
размер на 302 000 лв. Проектите са 
в процедура на разглеждане и 
оценка. 

2 

2. Повишаване на 
професионалната 
квалификация и 
знанията на 
земеделските 
производители 

1. Предоставяне на 
специализирани 
консултации в областта 
на растениевъдството, 
животновъдството и 
аграрната икономика и 
други консултации в 
сферата на земеделието 
извън ПРСР  

декември 

Повишаване на 
знанията на 
земеделските стопани в 
областта на 
земеделието 
  

Предоставени специализирани 
консултации и други консултации в 
сферата на земеделието извън 
ПРСР –  
47 205  

Предоставени специализирани 
консултации и други консултации в 
сферата на земеделието извън 
ПРСР - 37 973 

2 

2. Провеждане на 
информационно-
обучителни събития с 
научни институти, научно- 
приложни организации и 
други институции, 
организации и експерти с 

декември 

Повишаване на 
знанията на 
земеделските стопани в 
областта на 
земеделието  

Брой проведени информационно-
обучителни събития с цел 
трансфер на знания и технологии 
към земеделските стопани - 108  

Брой проведени информационно-
обучителни събития с цел трансфер 
на знания и технологии към 
земеделските стопани - 79 

2 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

декември 

Повишаване на 
знанията на 
земеделските стопани в 
областта на 
земеделието 

Брой проведени обучения - 3 Брой проведени обучения - 3 1 

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 

декември 

Повишаване на 
знанията на 
земеделските стопани в 
областта на 
земеделието 

Проведени информационни 
събития (без изнесените приемни) - 
268  
Изготвени информационни 
материали - 121  

Проведени информационни 
събития (без изнесените приемни) - 
166 
Изготвени информационни 
материали - 142 

2 
 

5. Активно използване на 
различни 
комуникационни канали 
за предоставяне на 
съветнически услуги 

декември 

Улеснени възможности 
за получаване на 
информация и съвети 
по електронен път 

Изготвени отговори на въпроси, 
постъпили чрез електронния сайт и 
електронния адрес на НССЗ - 75 

Изготвени отговори на въпроси, 
постъпили чрез електронния сайт и 
електронния адрес на НССЗ - 156 

1 

3. Повишаване на 
ефективността на 
системата за съвети 
в земеделието 

1. Развитие на 
дейностите на 
„фермерските кръгове“ 
към областните офиси на 
НССЗ с участието на 
активни фермери за 
разпространение на 
полезна информация в 
областта на земеделието 
и за популяризиране на 
добри практики по 
кандидатстването и 
изпълнението на проекти 

декември 
  

Подобрено обслужване 
на земеделските 
стопани, отговарящо на 
техните нужди 
  

Функциониращи „фермерски 
кръгове” - 27  

Функциониращи „фермерски 
кръгове” - 27 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

по ПРСР  

2. Провеждане на срещи 
на неформалните 
регионални 
консултативни съвети за 
съвети в земеделието с 
участието на 
представители от НССЗ, 
регионалните структури 
на МЗХГ, университети, 
научни институти, 
неправителствени 
организации  и 
земеделски 
производители 

декември 
  

Подобрено обслужване 
на земеделските 
стопани, отговарящо на 
техните нужди  

Брой проведени срещи на 
неформалните консултативни 
съвети - 27  

Брой проведени срещи на 
неформалните консултативни 
съвети - 27 

1 

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

декември 
  

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

Проведени изнесени приемни - 1 
031  

Проведени изнесени приемни - 482 2 

10. Осигуряване на 

институционална 
подкрепа и 
електронизация на 
администрирането в 
отрасъла за 
облекчаване на 
административните 
процедури и 
осигуряване на 
прозрачно, 
достъпно, обективно 
и ефективно 

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

1. Разширяване кръга на 
предоставяните от 
структурите на МЗХГ 
административни услуги 
по електронен път 

декември  

Подобряване  
прозрачността на 
организацията, така и 
нивото на обслужване, 
което МЗХГ предоставя 

Брой предоставяни 
електронизирани  услуги 
Работеща информационна система 
с възможност за предоставяне на 
електронизирани услуги 

Изготвени са указания до всички 
дирекции в МЗХГ, предоставящи 
административни услуги, свързани 
с изготвянето на заявления за 
разработване на електронни 
административни услуги, които да 
бъдат заявявани централизирано 
чрез Единния портал за достъп до 
електронни административни 
услуги, администриран от Държавна 
агенция „Електронно управление“.  
През Системата за сигурно 
електронно връчване са подадени 
Заявления за разработване на 

2 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

управление на 
административните 
процеси 

електронни форми, необходими за 
заявяването на 8 броя 
административни услуги, 
предоставяни от специализираната 
администрация на министерството.  

2. Публикуване на 
информация и набори 
данни на Портала на 
отворени данни 

декември  

Достъпни за свободно 
ползване данни, 
създадени в процеса на 
работа на структурите 
на МЗХГ  

Брой публикувани набори от данни, 
съгласно Решения на 
Министерския съвет 

Брой публикувани набори от данни, 
съгласно Решения на Министерския 
съвет  - 10  

1 

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

декември 

Обединяване и 
централизиране на 
наличните регистри в 
модерна 
информационна 
система с възможност 
за автоматизирано 
управление на 
процесите 

Работеща информационна система 
с възможност за автоматизирано 
управление на процесите 

1. През месец април 2020 г. в МЗХГ 
е пусната в експлоатация 
„Информационна система с 
електронни регистри за нуждите на 
специализираната администрация 
на МЗХГ (ИС ЕРСА)“. В обхвата на 
Информационната система са 
включени 25 броя регистри, които 
се поддържат в ЕРСА и 9 броя 
регистри, които са интегрирани с 
нея.  
ИС ЕРСА има изграден 
интеграционния слой за получаване 
на данни от системата за 
междурегистров обмен (RegIX): 
- АВ - Търговски регистър и 
регистър на ЮЛНЦ; 
- АВ – Регистър БУЛСТАТ; 
- БАБХ - Регистър на животните и 
животновъдните обекти; 
Реализирано е автоматизирано 
подаване на данни от регистрите в 
ИС „ЕРСА“ към портала за отворени 
данни OpenData. Предстои 
реализирането на интеграция 
между ИС ЕРСА и системата за 
междурегистров обмен (RegIX), така 
че данните от регистрите, 
поддържани в ИС ЕРСА да могат да 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

бъдат подавани към RegIX и 
използвани от други 
администрации. 

2. Чрез процедура по обществена 
поръчка е възложено 
„Разработване на Интегрирана 
информационна система за 
пространствени и регистрови данни 
за изпълнение на функциите на 
МЗХГ“. Интегрираната 
информационна система ще 
включва централизирана база 
данни, която ще обединява данните 
от съществуващите към момента 
информационни системи, бази 
данни и регистри в системата на 
МЗХГ. 
 С изпълнението на проекта ще се 
осигури възможност за публичен 
достъп до информацията чрез 
Националния интернет портал за 
пространствени данни.  
 

4. Интегриране на 
документен портал в уеб 
сайта на МЗХГ за 
кореспонденция по 
електронен път с 
граждани и фирми 

постоянен 

Създаване на 
възможност на 
граждани и фирми за 
кореспонденция с МЗХГ 
по електронен път 

Брой получени 
електронни документи 

Брой получени 
електронни документи - 20  

1 

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

постоянен 
Постигане на по-висок 
професионализъм в 
работата   

Брой обучени служители Брой обучени служители - 10  1 

2. Облекчаване на 
регулаторните 

1. Изготвяне на годишен 
доклад за резултатите от 

март 
Намаляване на 
регулаторната тежест с 

Изготвен доклад Изготвен доклад - 1 брой 1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

режими в аграрния 
отрасъл 

извършения преглед на 
регулаторните режими в 
системата на 
Министерство на 
земеделието, храните и 
горите   

цел създаване на 
оптимална бизнес среда
  

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

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. 

декември  

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 

Изготвени 90 доклада 1 

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  

декември 

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

Доклад на Компетентния орган за 
надзора, извършен на РА. Докладът 
е изпратен на ЕК. 

1 

Стратегическа цел 2: СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНИЯ СЕКТОР 

1. Гарантиране 
качеството и 
безопасността на 
храните 

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

1. Актуализиране на 
законодателството в 
областта на 
безопасността на 
храните и 
здравеопазване на 
животните 

декември  

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

Брой изготвени/изменени и/или 
допълнени: 
 - закони  
 - подзаконови нормативни актове  

Брой изготвени/изменени и/или 
допълнени: 

- Изготвен и публикуван нов Закон 
за храните (обн. в ДВ, бр. 
52/09.06.2020 г.) 

- Изготвен и публикуван нов Закон 
за управление на агрохранителната 
верига (обн. в ДВ, бр. 51/05.06.2020 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

областта на храните и 
здравеопазването на 
животни  

г.). 

- Изготвен и публикуван е ЗИД на 
Закона за защита на растенията 
(обн. в ДВ, бр. 65/21.07.2020 г.) 

Изготвени 19 подзаконови акта по 
прилагането на трите закона. 

- Изготвена  Национална програма 
за предотвратяване и намаляване 
на загубата на храни (2021 г.-2026 
г.). Предстои приемането й на 
заседание на МС  

- Изготвени са Добри практики за 
подкрепа на производството на 
основни групи храни от български 
производители и улесняване на 
достъпа на потребителите до 
местна и устойчива продукция. 

- Изготвен ЗИД на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност 
(обн. в ДВ, бр. 13/14.02.2020 г.) 

Изготвени 7 подзаконови акта по 
прилагането на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност  

2. Изготвяне на Годишен 
доклад за изпълнението 
на Единния 
многогодишен 
национален план 
(ЕМНКП) на Република 
България за храни, 
фуражи, здравеопазване 
на животните, хуманно 
отношение към тях и 
защита на растенията за 
2019 г. 

юни 

Гарантиране на 
съответствие с чл. 
чл.113 от Регламент 
(ЕО) № 625/2017 с цел 
осигуряване на 
ефективен контрол по 
хранителната верига
  

Изготвен Годишен доклад за 
изпълнението на ЕМНКП за 2019 г. 

Изготвен Годишен доклад за 
изпълнението на ЕМНКП за 2019 г. 

1 
 

3. Извършване на одити 
на официалния контрол 

декември  
Установяване на 
съответствие по 

Брой извършени одити Брой извършени одити - 1 1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

по хранителната верига 
за установяване 
съответствието по 
прилагане на 
релевантното 
законодателство  

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 

декември 

Гарантиране 
предлагане на 
качествени и безопасни 
храни 

Брой извършени проверки  
Брой издадени предписания  
Брой изготвени АУАН   
Брой затворени обекти  
Бракувани храни от животински и 
неживотински произход  

Общ брой извършени проверки в 
цялата страна – 185 918  
Брой издадени предписания – 9 634  
Брой съставени АУАН - 1 103 
Брой затворени обекти/обекти с 
временно преустановена дейност - 
60  
Възбранени и бракувани храни от 
животински и неживотински 
произход - 440 138 кг   

2 

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 

декември 

Предлагане на пазара 
на качествени и 
безопасни храни  
 

Изготвена програма за 2020 г. 
Брой заложени проби 
Брой анализирани проби 
Брой несъответстващи проби 
Предприети мерки  

Програмата е изготвена в срок. 
Общ брой взети проби от храни - 
511  
Изпълнение на плануваните проби: 
 - Съдържание на химични 
замърсители - 372 броя 
 - Съдържание на добавки в храни - 
261 броя 
- Материали и предмети 
предназначени за контакт с храни -  
27  броя 
- Храни обработени с йонизиращи 
лъчения - 3 броя 
 - За анализ по микробиологични 
показатели и трихинела са взети 
общо     1 025 106 броя проби, които 
са анализирани за 967 644 
показатели. 
По 333 показатели от всички взети 
проби са констатирани 
несъответстващи резултати.                     
За констатираните несъответствия 
са предприети необходимите мерки.   

2 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

декември   
Предлагане на пазара 
на качествени и 
безопасни храни  

Изготвена програма за 2020 г. 
Брой заложени и анализирани 
проби 
Брой несъответстващи мерки 
Предприети мерки 

Програмата е изготвена в срок. 
Общ брой планирани проби от 
храни – 354, в т. ч. 320 проби от 
храни от неживотински произход, 24 
от животински произход и 10 храни 
за кърмачета.  
Установена е 1 несъответстваща 
проба и е съставен е 1 АУАН . 

2 

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 

март 
Предлагане на пазара 
на качествени и 
безопасни храни 

Изготвена програма за 2020 г. 
Брой планирани проби  
Брой анализирани проби  
Брой несъответстващи проби  
Предприети мерки 

Програмата е изготвена в срок.      
Извършени са анализи на       1 596 
проби и са установени четири 
несъответствия, за които са 
предприети коригиращи и действия.  
 

2 

8. Изготвяне, 
координиране и 
изпълнение на 
Национални програми за 
официален контрол на 
ГМО храни 

декември  
 

Предлагане на пазара 
на качествени и 
безопасни храни  
 

Изготвена програма за 2020 г. 
Брой анализирани проби 
Брой несъответстващи проби 
Предприети мерки 

Програмата е изготвена в срок 
Брой анализирани проби - 78  
Няма установени несъответстващи 
проби храни 

1 

9. Изготвяне, 
координиране и 
изпълнение на Програма 
за мониторинг и 
докладване на 
антимикробиалната 
резистентност на 
зоонозни и коменсални 
бактерии в Република 
България 

декември  
Предлагане на пазара 
на качествени и 
безопасни храни 

Изготвена програма за 2020 г. 
Брой анализирани проби 

Програмата е изготвена в срок 
Брой анализирани проби – 558  

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Изготвяне, 
координиране и 
изпълнение на 
Национална програма за 
контрол на качествените 
характеристики на храни 
2020  

декември  

Гарантиране спазване 
на всички заложени 
критерии в браншовите 
и утвърдени стандарти, 
и стандартите по БДС и 
предлагане на пазара 
на качествени храни, 
както и изпитване по 
качествени показатели 
на мед, енергийна 
стойност,  птиче месо и 
готварска сол 

Изготвена програма за 2020 г. 
Брой заложени проби 
Брой анализирани проби 
Брой несъответстващи проби 
Предприети мерки  

Изготвена програма за 2020 г. 
Брой заложени проби - 1 095 
Брой анализирани проби -  304 (от 
храни произведени по национални 
стандарти и стандарти разработени 
от браншови организации)  
Брой  съответстващи проби - 245 
Брой несъответстващи проби - 50.  

За изпитване на качествени 
показатели са анализирани 43 
проби сол и 112 проби от групата  
„брашно, хляб, хлебни и зърнени 
продукти, Установени са 4 
несъответстващи проби.   

Анализирани са 52 храни с 
хранителни претенции, от 8 са 
несъответстващи.   
За всички констатирани 
несъответствия са предприети 
коригиращи действия.  

2 

11. Изготвяне и 
актуализиране на 
Рамкови планове за 
контрол на фуражите за 
2020 г. по контролни 
системи „Фуражи и 
хранене на животните”, 
„Трансмисивни 
спонгиформни 
енцефалопатии и 
странични животински 
продукти“ и 
„Ветеринарномедицински 
продукти и остатъци от 
ветеринарномедицински 
продукти” и Указания за 
работа по изпълнението 
им   

декември  

Извършването на 
уеднаквен официален 
контрол на фуражите в 
Република България
  

Изготвени и актуализирани  
Рамкови планове за контрол на 
фуражите за 2020 г. - 6  

Изготвени са 3 и са актуализирани 3 
Рамкови плана за контрол на 
фуражите и са изготвени указания 
за работа по изпълнението им по 
трите контролни системи.  

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12. Изпълнение на 
Рамков план за контрол 
на фуражите за 2020 г.
  

декември  

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

Брой планирани проверки -  3 881  
Брой планирани одити на 
оператори от фуражния сектор -  
428   
Брой планирани анализи на проби 
от фуражи -  3 242, вкл. и 28 бр. 
анализи за наличие на ГМО 

През месец август 2020 г. е 
извършена актуализация на 
Рамковия план за контрол на 
фуражите, при която броят на 
планираните анализи на проби от 
фуражи е променен на 3 200, броят 
на планираните проверки -  на     3 
895 и на одитите – 409 
Изпълнение:  
Извършени са 263 одита на 
оператори от фуражния сектор и 4 
234 проверки, в т.ч. 3 654 бр. 
планови проверки. 
Анализирани са 4 113 проби от 
фуражи, от 93 за наличие на ГМО (в 
т.ч. 69 проби от фуражи 
предназначени за износ). 

1 

13. Предприемане на 
необходимите действия 
по компетентност за 
осигуряване на правилно 
и ефективно 
функциониране на 
Системата за бързо 
предупреждение за храни 
и фуражи (RASFF) и 
Системата за 
административна помощ 
и сътрудничество и 
мрежа за измами с храни 
(AAC-FF) 

декември  

Предлагане на пазара 
на качествени и 
безопасни храни и 
защита здравето и 
интересите на 
потребителите; 
Превенция и 
противодействие на 
измамите с храни  

Общ брой нотификации 
Брой нотификации, засягащи 
България  
Брой  нотификации от България 
 
Предприети действия (брой) в 
системата на БАБХ по: 
- входящи нотификации 
- изходящи нотификации 
- уведомителни нотификации 

Общ брой нотификации на ниво ЕС 
(от 01.01.2020 г. до 01.01.2021 г.)  - 
3 786 
Брой нотификации, засягащи 
България  - 291 
Брой  нотификации от България - 
215 

В системата на БАБХ, сектор 
„Контрол на храни“, са предприети 
действия по 136 уведомления, в т. 
ч. по 96 входящи и 40 изходящи.   
Чрез сайта на БАБХ потребителите 
се информират своевременно за 
наличието на храни на пазара, 
които са обект на нотификация и се 
разпространяват на българския 
пазар. 

В сектор „Фуражи“ са постъпили  4 
нотификации, по които са 
предприети всички необходими 
мерки и действия, валидирани от 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЕК.  

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  

декември 
 

Подобрено 
партньорство между 
МЗХГ и 
неправителствените 
организации  
 

Брой проведени срещи 
Брой предприети инициативи  

Брой проведени срещи - 36  
Брой предприети инициативи - 9  

1 

2. Устойчиво 
пазарно развитие на 
земеделските 
производители 

1. Насърчаване на 
инвестициите в 
преработка/маркетинг 
на селскостопанска 
продукция  

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

декември  

Повишаване на 
конкурентоспособността 
на стопанства и 
предприятия  

Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой сключени договори – 22 
Размер на изплатения финансов 
ресурс – 
 209 837 408 лв. 

1 

2. Прилагане на 
подмярка 4.2.2 
„Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански 
продукти по Тематичната 
подпрограма“ от мярка 4 
„Инвестиции в 
материални активи“  

декември  
  

 

Развитие на 
физическия капитал и 
разнообразяване на 
икономическите 
дейности чрез 
реализация на 
инвестиции в 
преработка/маркетинг 
на селскостопански 

Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой сключени договори – 0 
Размер на изплатения финансов 
ресурс – 0 лв. 

3 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 продукти.  
Изграждането на малки 
по мащаб 
преработвателни 
мощности ще осигури 
възможност  за 
повишаване и 
стабилизиране на 
доходите на малките 
земеделски стопанства 

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 

декември  
 

Подпомагане дейността 
на земеделските 
стопани по извършване 
на директни доставки на 
малки количества 
суровини и храни от 
животински произход до 
крайните потребители 

Брой реализирани проекти 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой реализирани проекти -1 
Размер на изплатени средства – 9 
800 лв. 

1 

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

1.  Признаване на ОП и 
ГП  

постоянен
  

Повишаване на 
пазарните позиции на 
земеделските стопани и 
по справедливо 
разпределение на 
добавената стойност по 
веригата на доставка на 
храни 

Брой признати ОП и ГП - 5  Брой признати ОП и ГП - 0 3 

2. Проверки на ОП и ГП 
преди и след признаване 

постоянен 

Повишаване на 
пазарните позиции на 
земеделските стопани и 
по справедливо 
разпределение на 
добавената стойност по 
веригата на доставка на 
храни  

Брой извършени проверки на ОП и 
ГП преди признаване - 5 
Брой извършени проверки на ОП и 
ГП след  признаване – 24 
  

Извършени проверки преди 
признаване на организации - 0 
Извършени проверки след 
признаване на организации - 22 

2 

3. Финансово 
подпомагане на 
организации на 
производители на 
плодове и зеленчуци и на 

постоянен 

Укрепване на пазарните 
позиции на 
производителите на 
плодове и зеленчуци 

Брой одобрени текущи/ годишни 
изменения на одобрени планове и 
инвестиционни програми на ГП  
Размер на изплатения  финансов 
ресурс на ГП  

Брой одобрени текущи/ годишни 
изменения на одобрени планове и 
инвестиционни програми на ГП – 0 
(изпълнението на плановете е 
приключено).  

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

групи производители на 
плодове и зеленчуци 

Брой одобрени текущи/ годишни 
изменения на ОП  
Размер на изплатения финансов 
ресурс на ОП   

Размер на изплатения  финансов 
ресурс на ГП  -         1 480 296 лв. 

Брой одобрени текущи/ годишни 
изменения на ОП  - 8 изменения за 
2020 и 2021 г. 
Брой на одобрените нови 
оперативни програми - 3 
Размер на изплатения финансов 
ресурс на ОП –  
983 897 лв.  

4. Прилагане на  мярка 9 
„Учредяване на групи на 
организации на 
производителите“ от 
ПРСР 2014-2020 г. 

декември 
 

Укрепване на пазарните 
позиции на 
земеделските стопани  

Брой сключени договори за 
финансова помощ 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой сключени договори за 
финансова помощ - 7 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 2 369 282 лв. 

1 

4. Прилагане на 
схемите за мляко и 
плодове в учебните 
заведения 

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

30 юни   

Подобряване на 
условията за прилагане 
на схема за предлагане 
на плодове, зеленчуци, 
мляко и млечни 
продукти в детските 
градини и училища 

Изготвен проект на Наредба 

Изготвено е изменение и 
допълнение на Наредбата за 
условията и реда за прилагане на 
схеми за предоставяне на плодове 
и зеленчуци и на мляко и млечни 
продукти в учебните заведения – 
схема „Училищен плод“ и схема 
„Училищно мляко“, прието с ПМС № 
125 от 15.06 2020 г.  

1 
 

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

декември 

Подобряване на 
условията за прилагане 
на схема за предлагане 
на плодове, зеленчуци, 
мляко и млечни 
продукти в детските 
градини и училища 

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 за 
предлагане на плодове, зеленчуци, 
мляко и млечни продукти в 
учебните заведения 436 436, 
в 3 355 учебни заведения  
Размер на изплатените средства по 
схемата „Училищно мляко“-  
10 171 970 лв.  (без ДДС) 
Размер на изплатените средства по 
схемата „Училищен плод“ – 
8 157 509  лв. (без ДДС) 

1 

5. Предоставяне на 
експертно-
административна и 
техническа помощ за  

1. Осигуряване на 
актуална информация 
относно условията за 
износ на селскостопански 

постоянен 

Осигуряване на 
публичен достъп, 
разяснения и  актуална 
информация относно 

Изготвени анализи, изготвени 
материали (доклади, писма, 
съобщения)  

Изготвени анализи, изготвени 
материали (доклади, писма, 
съобщения) - 6 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

подкрепа на износа 
на земеделски 
продукти  

и хранителни продукти по 
страни търговски 
партньори - мита, 
фитосанитарни и 
ветеринарни изисквания, 
правила за произход  и 
др. 

условията за износ и 
внос.  
Изготвяне на анализи 
на търсенето на 
световните пазари и 
експортните 
предимства в трети 
страни. 
Изготвяне на материали  
по отношение на новите 
търговски споразумения 
между ЕС и трети 
страни  

2. Анализиране на 
тенденции за 
увеличаване на 
българския износ на 
селскостопански 
продукти 

постоянен 
Проучване на  пазари за 
реализация на 
български продукти  

Изготвени позиции, анализи и 
справки 

Изготвени позиции, анализи и 
справки - 13 

1 

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

1. Провеждане на 
процедурите по 
обработка на заявления-
спецификации за 
защитени географски 
означения и храни с 
традиционно специфичен 
характер, с оглед 
вписването им в 
съответните европейски 
регистри 

декември  

Възстановяване и 
развитие на 
традиционните за 
страната аграрни 
производства  

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

Брой обработени заявления за 
вписване в европейските регистри 
на ЗНП/ЗГУ/ХТСХ – 2 
Брой обработени заявления за 
вписване на нови производители в 
регистрите -11 
Брой обработени протоколи от 
проверки на място на 
производителите - 31 

1 

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

декември  

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 одобрени заявления за 
одобрение на контролиращи лица - 
2 
Брой надзорни проверки на 
контролиращи лица - 6 
Брой нотификации относно 
контролиращите лица чрез 
системата ISAMM - 8 
Брой обработени протоколи на 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
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изпълнение 
през 2020 г. 
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Индикатор за изпълнение 
Индикатор 
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(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

контролиращи лица при проверки 
на място на производителите - 65 

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

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

декември  

Възстановяване и 
развитие на 
традиционните за 
страната аграрни 
производства 

Брой изготвени презентации, 
отговори на въпроси, изпратени 
информационни материали 

Брой изготвени презентации, 
отговори на въпроси, изпратени 
информационни материали - 30 

1 

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

1. Изготвяне на пазарни 
анализи на земеделски 
продукти  

декември 

Информираност на 
земеделските 
производители относно 
състоянието и 
тенденциите на 
развитие на пазарите 
на основни 
селскостопански 
продукти  

Брой изготвени анализи - 10 Брой изготвени анализи - 10 1 

2. Изготвяне на ценови 
анализи за основни 
хранителни продукти 

ежеседмично 

Прозрачност по 
отношение на 
формиране на цените 
по веригата на 
предлагане на основни 
хранителни продукти 

Брой изготвени анализи - 294 Брой изготвени анализи - 300 1 

3. Изготвяне на 
оперативни анализи на 
основни земеделски 
култури 

ежеседмично 

Информираност на 
земеделските 
производители относно 
проведените основни 
селскостопански 
мероприятия в 
страната, износа, вноса 
и цените на основни 
земеделски култури 

Брой изготвени анализи - 50 Брой изготвени анализи - 50 1 

9. Популяризиране на 
възможностите, 
предоставени от 
промоционалните 
програми за 
утвърждаването и 
навлизането на 
български продукти 

1. Създаване на работна 
рамка в ДФЗ за 
одобрение/отхвърляне на 
прилагащи и оценяващи 
организации/Акредитация 
на мярката  

декември  

Популяризиране на 
български земеделски и 
хранителни продукти на 
международните пазари
  

Стартиране на процедура за 
одобрение/отхвърляне на 
прилагащи и оценяващи 
организации от ДФЗ, след 
оповестяване на одобрените от ЕК 
промоционални програми за 2020 г. 

През 2020 г. не е проведена 
процедура по 
одобрение/отхвърляне на 
прилагащи и оценяващи 
организации 

3 
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             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

на нови пазари 

10. 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 

декември  

Реализирани участия на 
земеделски стопани в 
изложения за 
популяризиране 
постиженията и 
възможностите на 
селскостопански 
животни, култури, 
преработени 
земеделски продукти и 
др. дейности  

Брой реализирани проекти 
Размер на изплатения 
финансов ресурс 

Брой реализирани проекти - 9 
Размер на изплатения 
финансов ресурс - 402 600 лв. 

1 

11. Оптимизиране на 
процеса по 
производство на 
качествени 
селскостопански 
продукти в сектор 
„Плодове и 
зеленчуци“ 

1. Прилагане на Схема за 
държавна помощ  за 
сертифициране на 
стопанства в сектор  
„Плодове и зеленчуци“ по 
стандарта GLOBALG.A.P 

декември  

Подобряване 
капацитета на 
земеделските стопани 
за работа в интензивно 
конкурентни пазари и 
повишаване на тяхната  
конкурентоспособност   

Брой сертифицирани стопанства 
Размер на изплатения  финансов  
ресурс 

Брой сертифицирани стопанства - 
23 
Размер на изплатения  финансов  
ресурс - 29 790 лв. 

1 

2. Прилагане на схема за 
държавна помощ 
„Инвестиции в 
материални активи в 
земеделски стопанства, 
свързани с първично 
производство на 
растениевъдна 
земеделска продукция“ 

декември  

Подобряване на общата 
производителност и 
устойчивост на 
стопанството, чрез 
намаляване на 
производствените 
разходи или 
подобряване и 
пренасочване на 
производството 

Брой реализирани проекти 
Размер на изплатения 
финансов ресурс 

Брой реализирани проекти - 89 
Размер на изплатения  финансов  
ресурс - 5 620 726 лв. 
 

1 

12. Насърчаване на 
земеделски стопани 
към производство на 
качествени храни от 
животински произход 
чрез реализиране на 
инвестиции за 
закупуване или 
изграждане на обекти 

1. Прилагане на Схема за 
държавна помощ за 
инвестиции за закупуване 
или изграждане на обекти 
за преработка и/или 
обработка на сурово 
мляко  

декември  

Подобряване на 
пазарния достъп на 
земеделските стопани, 
произвеждащи и 
преработващи сурово 
мляко  

Брой реализирани проекти 
Размер на изплатения 
финансов ресурс  

Брой реализирани проекти - 9 
Размер на изплатения  финансов  
ресурс - 364 166.29 лв. 

1 



 
40 

*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

за преработка и/или 
обработка на сурово 
мляко  

13. Насърчаване на 
земеделски стопани 
за производство на 
качествени храни от 
животински произход 
чрез реализиране на 
инвестиции за 
изграждане на 
пунктове за добив и 
транжиране на месо 
от собствени едри 
преживни животни  и 
дребни преживни 
животни или мобилни 
такива 

1. Прилагане на Схема за 
държавна помощ за 
инвестиции за 
изграждане на кланични 
трупове  

декември 
  

Подобряване на общата 
производителност и 
устойчивост на 
стопанството, чрез 
намаляване на 
производствените 
разходи или 
подобряване и 
пренасочване на 
производството  
 

Брой реализирани проекти 
Размер на изплатения 
финансов ресурс 

През 2020 г. са сключени 11 
договора за финансова помощ, на 
стойност  
676 284, които предстои да бъдат 
финансирани на по-късен етап 

2 

3. Осигуряване на 
надеждна 
статистическа 
информация в 
областта на 
земеделието 

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 сектор 
Земеделие  

януари -
декември  

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

Брой изпълнени в срок 
статистически изследвания и 
дейности - 20   

Брой изпълнени в срок 
статистически изследвания и 
дейности - 20   

1 

2. Провеждане на 
преброяване на 
земеделските стопанства 
в Република България 
през 2020 г.   

Начало на 
кампанията -  
м. септември  

2020 г.  

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

Данни за брой земеделски 
стопанства, изпратени до Евростат 

Броят на анкетираните земеделски 
стопанства при преброяване 2020 е 
199 553, които са въведени в 
Информационната система за 
агростатистика. 
През 2021 г. предстоят дейности по 
контрол и обработка на данните за 
подготовка за изпращане на 
Евростат, както и публикуване на 
предварителни резултатите. Срокът 
за изпращане на окончателните 
данни на Евростат е месец март 
2022 г. 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 
стопанисване и 
увеличаване на 
отгледните грижи за 
младите насаждения 
 

1. Приоритетно 
провеждане на 
санитарните и защитни 
лесовъдски мероприятия 
за поддържане на 
доброто здравословно 
състояние на горите 

декември  

Подобряване на 
здравословното 
състояние на горите 
чрез своевременно 
извеждане на 
необходимите 
санитарни и 
принудителни сечи 

Усвоена повредена от биотични и 
абиотични фактори дървесина от 
държавните горски територии през 
2020 г.  спрямо общия обем 
инвентаризирана пострадала 
дървесина - 75% 

Усвоена повредена от биотични и 
абиотични фактори дървесина от 
държавните горски територии през 
2020 г.- 635 000 куб. м., или 83% 
спрямо общия обем 
инвентаризирана пострадала 
дървесина 

1 

2. Увеличаване обема на 
отгледните сечи за 
подобряване 
състоянието на младите 
гори и развитие на 
зелената икономика 

декември  

Подобрено състояние 
на младите гори чрез 
провеждане на 
отгледни сечи  

Площ на проведените отгледни 
сечи в държавните горски 
територии през 2020 г. не по-малко 
от 38 000 ха 

Площ на проведените отгледни 
сечи в държавните горски 
територии през 2020 г. - 45 000 ха 

1 

 

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 

 
постоянен
  

Задоволяване 
потребностите на 
български и местни 
преработватели от 
дървесна суровина   

Обем реализирана дървесина на 
юридически лица и еднолични 
търговци от държавните 
предприятия по чл. 163 от ЗГ през 
2020 г. –  
3 600 000 куб. м 

Обем реализирана дървесина на 
юридически лица и еднолични 
търговци от държавните 
предприятия по чл. 163 от ЗГ през 
2020 г. -  
3 789 000 куб. м 

1 

2. Сключване на 
дългосрочни договори за 
добив и продажба на 
дървесина 

 
постоянен 

Дългосрочно 
осигуряване на 
суровина чрез сключени 
дългосрочни договори 
за добив и за продажба 
на дървесина от 
държавните 
предприятия по чл. 163 
от ЗГ  

Изпълнение през 2020 г. на не по-
малко от 85% от сключените 
дългосрочни  договори за добив и 
за продажба на дървесина  от 
държавните предприятия по чл. 163 
от ЗГ 

Количествата по сключените от 
държавните предприятия по чл. 163 
от ЗГ дългосрочни договори за 
добив и за продажба на дървесина 
през 2020 г.  са изпълнени 
съответно на 80% (64 хил. куб. м) и 
на 85% (220 хил. куб. м). 

1 

3. Провеждане на 
електронни търгове за 
продажба на дървесина 
от обществените гори  

 
постоянен
  

Осигурена публичност, 
прозрачност  и широко 
участие юридически 
лица  при продажбата 
на дървесина, добивана 
от държавните гори  

Провеждане на електронни търгове 
за продажба на минимум  20% от 
дървесината, предложена на 
търгове през 2020 г. 

През 2020 г. държавните 
предприятия по чл. 163 от ЗГ са 
провели 1615 електронни търга, на 
които са предложени за продажба 
над 872 хил. куб. м дървесина, 
което представлява средно  18% от 

2 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

дървесината, предложена на 
търгове 

4. Прилагане на 
подмярка 8.6 
„Инвестиции в 
технологии за 
лесовъдство и в 
преработката, 
мобилизирането и 
търговията с горски 
продукти“  от ПРСР 2014-
2020 г. 

декември  

Подкрепа за 
собствениците на  
недържавни гори и на 
частни ползватели на  
държавните гори за 
устойчиво управление 
на горите  

Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой сключени договори – 0 
Размер на изплатения финансов 
ресурс – 0 лв. 

3 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 

1. Подобряване 
пожарната 
безопасност в горите 

1. Извършване на 
съвместни проверки с ГД 
„Противопожарна 
безопасност и защита на 
населението“ (ПБЗН) за 
защита на горските 
територии от пожари 

декември  

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

Брой осъществени съвместни 
проверки 

Брой осъществени съвместни 
проверки със служители на ГД 
ПБЗН - 50  

1 

2. Прилагане на 
подмярка 8.3 
„Предотвратяване на 
щети по горите от горски 
пожари, природни 
бедствия и 
катастрофични събития“ 
от ПРСР 2014-2020 г.
  

декември   

Подобряване на 
биологичното 
разнообразие, 
управлението на водите 
и почвите, чрез  
увеличаване на 
площите с превантивни 
дейности срещу горски 
пожари, природни 
бедствия, 
катастрофични събития, 
болести и вредители в 
горските територии 

Брой одобрени проектни 
предложения 
 

Брой одобрени проектни 
предложения - 18  
Размер на изплатения финансов 
ресурс – 0 лв. 

2 

2. Възстановяване на 
уязвими и увредени 
горски площи  

1. Увеличаване на 
инвестициите и 
лесовъдските грижи и 
подпомагане на 
процесите на затруднено 
естествено 
възобновяване на горите 

декември  

Възстановени увредени 
гори от болести, 
вредители и природни 
въздействия 

Залесяване на 4 000 дка 
освободени площи след проведени 
санитарни и принудителни сечи в 
държавните горски територии   

През 2020 г. ДП по чл. 163 от ЗГ са 
възстановили общо 5 020 дка 
унищожени или повредени гори в 
резултат на въздействието на 
неблагоприятни абиотични и 
биотични фактори 

1 
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             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 
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(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

чрез залесяване 

2. Прилагане на 
подмярка 8.4 
„Възстановяване на щети 
по горите от горски 
пожари, природни 
бедствия и 
катастрофични събития“ 
от ПРСР 2014-2020 г. 

декември  

Увеличаване на 
площите на 
възстановените гори, 
пострадали от горски 
пожари, природни 
бедствия, 
катастрофични събития, 
болести и вредители, в 
резултат на което ще се 
подобри борбата с 
промените в климата и 
ще се увеличи 
поглъщането на 
въглерода 

Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой сключени договори – 12 
Размер на изплатения финансов 
ресурс – 0 лв. 

2 

3. Разглеждане и 
съгласуване на 
постъпили в ИАГ проекти 
за биологична 
рекултивация в горски 
територии  

декември  
Рекултивирани 
нарушени територии
  

Брой съгласувани проекти, 
постъпили в ИАГ за 2020 г. 

Разгледани проекти - 19 броя 
Съгласувани проекти - 9 броя 
  

1 

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. Извършване на оценка 
на резултатите от 
прилагането на  
НСРГСРБ 2013-2020 г. 

декември  

Оценен напредъка по 
изпълнението на 
НСРГРРБ 2013-2020 г.г.
  

Изготвен обобщаващ доклад, 
очертаващ напредъка в 
изпълнението на  приоритетите, 
мерките и дейностите, заложени в 
НСРГСРБ 2013 - 2020 г. 

Изготвен и публикуван на 
електронната страница на МЗХГ 
"Окончателен доклад за оценка на 
резултатите от прилагането на 
Националната стратегия за 
развитие на горския сектор в 
Република България 2013-2020 г. за 
периода от 2016 до 2020 г. и за 
целия период" 

1 

 
 
 
 
 
 

1. Увеличаване на 
ефективността и 
рентабилността на 
горските дейности в 
държавните гори чрез 
инвестиции в 

1. Добавяне на нови 
функционалности в 
модул „Ловна статистика“ 
в system.iag.bg и 
разработка на 
електронни 

декември  
Подобрена система за 
издаване на електронни 
разрешителни за лов 

Разработен и пилотно внедрен за 
ползване модул за издаване на 
електронни разрешителни за лов 

Предприети са действия, но 
подобряването на модула не е 
завършено поради липса на 
финансиране 
  

2 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

модерна 
природощадяща 
техника, засилване 
на научните 
изследвания и 
въвеждане на 
иновативни 
технологии в горския 
сектор 

разрешителни за лов 

2.  Изпълнение на 
Националния план за 
действие за енергия 
от биомаса 2018-2027 
г. 

1. Мониторинг на 
изпълнението на 
Националния план за 
действие за енергия от 
биомаса 2018-2027 г.
  

декември  

Повишаване на 
ефективността при 
използване на 
дървесната биомаса 
като енергиен източник 
  

Брой прилагани мерки и дейности 
за по-ефективно използване на 
дървесната 
 

Прилагат се мерки от 6-те 
приоритета, свързани с извършване 
на научни изследвания за 
създаване на култури от 
бързорастящи видове за 
производство на биомаса, 
намаляване замърсяването на 
въздуха, укрепване на правната и 
политическа рамка за устойчиво 
развитие на енергията от горска 
биомаса, подпомагане на прехода 
от конвенционални горива към ВЕИ
  

1 

3. Инвентаризация и 
планиране в горските 
територии 

1. Приемане 
екологичните оценки на 3 
областни плана и 
възлагане изработването 
на 2 екологични оценки 

август  

Изготвени екологични 
оценки, даващи насоки 
за развитие на горските 
територии в три области 
  

Депозирани и приети от МОСВ 
екологични оценки 

Представени в МОСВ за екологична 
оценка 3 броя областни планове за 
развитие на горските територии 
(ОПРГС) 
Изготвен и одобрен доклад с 
разписана процедура, по която 
следва да се възложат заданията за 
4 броя ОПРГС 

2 

2. Утвърждаване на 19 
горскостопански планове 

януари- 
февруари  

 

Осигурено планирано 
ползване на продукти и 
услуги  
от горските територии   

Утвърдени и предадени на 
поделенията 19  горскостопански 
планове 

Приети на експертни съвети 19 
задания за горскостопански планове 

2 

3. Възлагане 
изработването на 15 
горскостопански планове 
и една инвентаризация 

март - май 

Осигурено планирано 
ползване на продукти и 
услуги  
от горските територии   

Възложени 15 горскостопански 
планове и една инвентаризация 

Проведени процедури по ЗОП за 
извършена инвентаризация на 
горските територии за 15 броя 
държавни горски и ловни 
стопанства и само инвентаризация 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

на 1 брой ТП ДГС  

4. Приемане на 15 
горскостопански планове, 
представени за 
утвърждаване от 
експертни съвети и 
комисии 

декември  

Осигурено планирано 
ползване на продукти и 
услуги  
от горските територии   

Изготвени предложения на главно 
ползване и стопански класове, 
които да бъдат представени за 
утвърждаване от експертни съвети 
и комисии 

Предадени ГСП - 15  
Утвърдени ГСП – 6  
 

1 

5. Подобряване на 
стопанисването и 
ползването на горите 

1. Актуализиране на 
Наредба № 8/2011 г. за 
сечите в горите във 
връзка с приети 
разработки за 
стопанисване на 
издънковите дъбови гори 

декември  
Подобряване 
състоянието на 
издънковите гори 

Одобрен проект за изменение и 
допълнение на  Наредба № 8/2011 
г. за сечите в горите 

Приета Наредба 
за изменение и допълнение на 
Наредба № 8 от 2011 г. обн. ДВ, бр. 
84 от 2020 г. 

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. 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 

Брой на проведените научни 
изследвания през 2020 г. -  6  

Брой проведените научни 
изследвания през 2020 г. -  6 

1 

2. Докладване на 
събраните и обработени 
данни на ЕК, съгласно 
европейското 
законодателство   

декември  

Налични качествени и 
пълни данни на 
стопанско значими 
видове риби 

Брой извършени докладвания - 5  
Брой извършени докладвания  към 
ЕК  - 5 

1 

3. Активно партньорство 
с научни институти за 
провеждане на 
съвместни изследвания 
за събиране на данни за 
сектор „Рибарство“   

декември  

Подобряване на 
качеството на научните 
данни за сектор 
„Рибарство“ 

Брой договори с научни институти, 
по които се осъществяват 
съвместни дейности по 
изследвания за събиране на данни 
през 2020 г.  - 6  

Броя сключени договора с научни 
институти за съвместни дейности по 
изследвания за събиране на данни - 
6 

1 

 
 

1. Модернизиране на 
оборудването и 

декември  
Повишаване на 
ефективността в 

Брой подготвени и подадени 
проекти - 5  

През 2020 г. са подадени 5 
проектни предложения свързани с 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

технологиите за 
осъществяване на 
контрол в рибарството 

контролната дейност
  

модернизиране на оборудването 

2. Повишаване на 
административния 
капацитет на 
служителите отговарящи 
за наблюдението, 
контрола  и надзора на 
риболовните дейности 

декември  

Повишаване на 
ефективността в 
контролната дейност
  

Брой проведени обучения - 3  Брой проведени обучения -  3  1 

3. Осигуряване на 
публичност по отношение 
на издадените лицензи 
за стопански риболов и 
установените нарушения 

декември 
  

Информираност и 
прозрачност относно 
издадените 
разрешителни и 
наложените санкции 

Реализиране на автоматизиран 
обмен на данни в изпълнение 
изискванията на Регламент 
1224/2009 относно прекия обмен на 
данни свързани с рибарството с 
други държави и когато е 
приложимо - с Европейската 
Комисия или Европейската агенция 
за контрол в рибарството 

Осигурен регистър с отворен 
достъп за осигурена публичност по 
отношение на издадените лицензи 
за стопански риболов 

1 

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

1. Провеждане на 
заседания на 
Консултативен съвет по 
рибарство към 
министъра на 
земеделието, храните и 
горите 

постоянен 

Разглеждане на 
идентифицирани 
проблеми в областта на 
рибарството и 
формиране на 
предложения за 
решенията им 

Проведени заседания на 
Консултативен съвет по рибарство 

На 15.04.2020 г. е проведено 
редовно заседание на 
Консултативния съвет по рибарство 

1 

2. 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 

Изготвени проекти на нормативни 
актове в областта на рибарството. 
Въвеждане на ограничения за улов 
на риба и други водни организми 
със заповед на министъра на 
земеделието, храните и горите 

През 2020 г. са изготвени проекти 
на следните законови и 
подзаконови нормативни актове в 
областта на рибарството: 

- Изготвено изменение и 
допълнение на Закона за 
рибарството и аквакултурите (обн., 
ДВ, бр. бр. 52 от 2020 г.)  

- Изготвено изменение на Закона за 
рибарството и аквакултурите 
одобрено с  Решение № 901 на 
Министерския съвет от 7 декември 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2020 г. 

- Изготвени са 4 подзаконови акта, 
свързани с изпълнението на Закона 
за рибарството и аквакултурите 

- Издадени са 7 заповеди на 
министъра на земеделието, храните 
и горите и една съвместна заповед 
с министъра на околната среда и 
водите за въвеждане на 
забрани/удължаване на срока на 
въведени забрани за  
улов на риба и други водни 
организми и за определяне на 
водни обекти, разрешени за 
риболов по време на забраната. 

2. 
Конкурентоспособен 
и устойчив рибарски 
сектор 
 

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

1. Прилагане на Мярка 
1.1 „Диверсификация и 
нови форми на доход“ от 
ПМДР 2014-2020 г. 

март 

Диверсифициране на 
доходите на рибарите 
чрез развиването на 
допълващи дейности 

Брой получени проектни 
предложения  
Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  

Брой получени проектни 
предложения - 0 
Брой сключени договори - 0 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 0  

3 

2. Прилагане на Мярка 
1.2 „Здраве и 
безопасност“ от ПМДР 
2014-2020 г.  
  

март 
 

Подобряване на 
хигиената, здравето, 
безопасността и 
условията на труд на 
рибарите, като се 
подпомагат инвестиции 
на борда или в 
индивидуално 
оборудване 

Брой получени проектни 
предложения: 
Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  

Брой получени проектни 
предложения - 2 
Брой сключени договори - 2 
Размер на изплатения финансов 
ресурс – 15 762 лв.   

1 

3. Прилагане на Мярка 
1.4 „Ограничаване на 
въздействието на 
риболова върху морската 
среда и приспособяване 
на  риболова към 
опазването на видовете“ 
от ПМДР 2014-2020 г.
  

март 
 

Намаляване на 
въздействието на 
риболова върху 
морската среда и 
насърчаване 
постепенното 
прекратяване на 
изхвърлянето, и 
улесняване преходът 

Брой получени проектни 
предложения 
Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  

Брой получени проектни 
предложения - 0 
Брой сключени договори - 0 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 0  

3 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 към устойчива 
експлоатация на живите 
морски биологични 
ресурси  

4. Прилагане на Мярка  
1.5 „Иновации, свързани 
с опазването на морските 
биологични ресурси“ от 
ПМДР 2014-2020 г. 

юни 

Разработване или 
въвеждане на нови 
технически или 
организационни знания, 
водещи до намаляване 
на въздействието от 
риболовните дейности 
върху околната среда 

Брой получени проектни 
предложения 
Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  

Брой получени проектни 
предложения - 0 
Брой сключени договори - 0 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 0  

3 

5. Прилагане на Мярка 
1.6. „Опазване и 
възстановяване на 
морското биологично 
разнообразие и 
екосистеми и 
компенсационни режими 
в рамките на устойчивите 
риболовни дейности“ от 
ПМДР 2014-2020 г. 

март 

Опазване и 
възстановяване на 
морското биологично 
разнообразие и 
екосистеми и 
компенсационни 
режими в рамките на 
устойчивите риболовни 
дейности  

Брой получени проектни 
предложения 
Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  

Брой получени проектни 
предложения - 0 
Брой сключени договори - 0 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 0 

3 

2. Засилване на 
ролята на 
производителите 
чрез създаване на 
организации на 
производители (ОП) 
на продукти от 
риболов и/или 
продукти от 
аквакултури, 
асоциации на 
организации на 
производители (АОП) 
и междубраншови 
организации (МБО) в 
сектора на 
рибарството 

1. Подобряване на 
нормативната уредба, 
регламентираща 
изпълнението на Общата 
организация на пазарите 
на продукти от риболов и 
аквакултури  

декември  

Облекчаване на 
условията за 
признаване на ОП, АОП 
и МБО, както и за 
извършване на контрол 
върху дейността им  

Изготвена Наредба за изменение и 
допълнение на 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 

Промените в подзаконовия 
нормативен акт са в пряка 
зависимост от приемането на 
Закона за изменение и допълнение 
на Закон за рибарството и 
аквакултурите (одобрен с Решение 
№ 901 на Министерския съвет от 7 
декември 2020 г.). Предвижда се 
дейността да стартира след 
обнародването на ЗИД на ЗРА 

3 

2. Администриране на 
процедурите по 
признаване на 
организации на 

постоянен 
Ефективни и действащи 
професионални 
организации в 

Брой извършени проверки за 
спазване на условията на 
признаване на действащи ОП, АОП 
и МБО 

През 2020 г. са извършени 3 
проверки за спазване на условията 
на признаване на действащи ОП, 
АОП и МБО, като резултатите от 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

производители на 
продукти от риболов 
и/или на продукти от 
аквакултури, на 
асоциации на 
организации на 
производители и на 
междубраншови 
организации в сектора на 
рибарството 
(професионални 
организации) 

рибарството. Спазване 
на условията за 
признаване на ОП, АОП 
и МБО 

тях са отразени в съответните 
контролни листа съгласно 
одобрените процедури на 
Постоянната комисия по чл. 10, ал. 
7 от Закона за рибарството и 
аквакултурите 

3. Администриране на 
процедурите за 
одобрение на плановете 
за производство и 
предлагане на пазара на 
организациите на 
производителите, както и 
осъществяването на 
контрола върху тях 

постоянен 

Принос към 
подобряване на 
условията за пускане на 
пазара и изпълнение на 
целите на Общата 
политика в областта на 
рибарството 

Одобрен план за производство и 
предлагане на пазара на ОП или 
Годишен доклад за изпълнение на 
план за производство и предлагане 
на пазара на ОП. 
Извършени проверки за спазване 
на одобрен план за производство и 
предлагане на пазара от ОП 

Със Заповед № РД 09-
67/26.01.2021 г. на министъра на 
земеделието, храните и горите е 
одобрен план за производство и 
предлагане на пазара на ОП за 
периода 2021-2022 г. 
С решение на Постоянната комисия 
по чл. 10, ал. 7 от Закона за 
рибарството и аквакултурите е 
одобрен Годишен доклад за 
изпълнение на План за 
производство и предлагане на 
пазара, одобрен със Заповед № РД 
09-773/30.07.2019 г. на министъра 
на земеделието, храните и горите. 
Извършени са 3 проверки за 
изпълнение на План за 
производство и предлагане на 
пазара, одобрен със Заповед № РД 
09-773/30.07.2019 г. на министъра 
на земеделието, храните и горите 

1 

3. Насърчаване на 
предлагането на 
пазара и 
преработването 

1. Прилагане на Мярка 
5.1. „Планове за 
производство и 
предлагане на пазара“ 

март 

Подобряване на 
пазарната организация 
за продуктите от 
риболов и аквакултури 

Брой получени проектни 
предложения 
Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  

Брой получени проектни 
предложения - 1 
Брой сключени договори - 1 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 0  

2 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Прилагане на Мярка 
5.4.„Преработване на 
продуктите от риболов и 
аквакултури“ 

юни 

Подобряване на 
конкуренто-
способността и 
жизнеспособността на 
предприятията в 
сектора на 
аквакултурите 

Брой получени проектни 
предложения 
Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  

Брой получени проектни 
предложения - 8 
Брой сключени договори - 6 
Размер на изплатения финансов 
ресурс – 618 125 лв. 

1 

3. 
Конкурентоспособни 
и устойчиви 
аквакултурни 
стопанства 

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 
2.1. „Иновации в 
аквакултурата“ от ПМДР 
2014-2020 г. 

юни 
 

Развиване на 
техническите, научните 
или организационните 
знания в стопанствата 
за аквакултури 
Насърчаване 
устойчивото използване 
на ресурсите в 
аквакултурите, 
подобряване на  
хуманното отношение 
към животните или 
улесняване 
прилагането на нови, 
устойчиви 
производствени методи  

Брой получени проектни 
предложения 
Брой сключени договори 
по мярката 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой получени проектни 
предложения - 0 
Брой сключени договори 
по мярката - 0 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 0  

3 

2. Прилагане на Мярка 2. 
2. „Продуктивни 
инвестиции в 
аквакултурите - сектор 
„Малки проекти“  

юни 
 

Подобряване на 
конкуренто-
способността и 
жизнеспособност-та на 
предприятията в 
сектора на 
аквакултурата, 
включително 
подобряване на 
безопасността на 
условията на труд, по-
специално на МСП  

Брой получени проектни 
предложения 
Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс  

Брой получени проектни 
предложения - 13 
Брой сключени договори - 8 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 0 

2 

3. Прилагане на Мярка 
2.2.„Продуктивни 
инвестиции в 
аквакултурите - сектор 

юни 
 

Подобряване на 
конкуренто-
способността и 
жизнеспособност-та на 

Брой получени проектни 
предложения 
Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 

Брой получени проектни 
предложения - 22 
Брой сключени договори - 9 
Размер на изплатения финансов 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

„Големи проекти“ от 
ПМДР 2014-2020 г. 

предприятията в 
сектора на 
аквакултурата 

ресурс  ресурс – 96 633 лв. 

4. Прилагане на Мярка 
2.3. „Насърчаване на 
нови производители на 
аквакултури, развиващи 
устойчиви аквакултури“  
от ПМДР 2014-2020 г. 

юни 

Насърчаване на 
предприемачеството в 
сектора на 
аквакултурите. 
Подпомагане 
създаването на 
предприятия за 
устойчиви аквакултури 
от нови производители 
на аквакултури. 
Опазване на 
биологичното 
разнообразие и защита, 
поддържане и 
възстановяване на 
благоприятния статус 
на видовете и 
местообитанията от 
Натура 2000 

Брой получени проектни 
предложения 
Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой получени проектни 
предложения - 15 
Брой сключени договори - 10 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 0 

2 

5. Прилагане на Мярка 
2.4 „Преминаване към 
схеми по управление на 
околната среда и 
одитиране и към 
биологични аквакултури“ 
от ПМДР 2014-2020 г. 

март 

Насърчаване 
преминаването от 
традиционните 
производствени методи 
в областта на 
аквакултурите към 
биологични аквакултури 
по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 
834/2007  
Участие в схемите на 
ЕС по управление на 
околната среда и 
одитиране.  

Брой получени проектни 
предложения 
Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой получени проектни 
предложения - 0 
Брой сключени договори - 0 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 0  

3 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Прилагане на Мярка 
2.5. Аквакултури, 
осигуряващи екологични 
услуги от ПМДР 2014-
2020 г. 

юни 

Насърчаване 
развитието на 
аквакултури, които 
осигуряват екологични 
услуги.   
Опазване на 
биологичното 
разнообразие и защита, 
поддържане и 
възстановяване на 
благоприятния статус 
на видовете и 
местообитанията от 
Натура 2000 

Брой получени проектни 
предложения 
Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой получени проектни 
предложения - 0 
Брой сключени договори - 0 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 0 

3 

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 

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.  

декември  

Насърчаване 
развитието на занаяти, 
производство и услуги в 
селските райони   

Брой сключени договори  
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Към 31.12.2020 г. по подмярката са 
сключени 108 договора за 
финансова помощ, с общ размер на 
субсидията 30 159 706 лв. 
В процес на разглеждане и оценка 
са 614 проектни предложения, със 
заявени публични разходи в размер 
на 170 358 434 лв. 

2 

2. Прилагане на 
подмярка 6.4.2 
„Инвестиции в подкрепа 
на неземеделски 
дейности по Тематичната 
подпрограма за развитие 
на малки стопанства“ от 
ПРСР 2014-2020 г.  

декември  

Разширяване 
дейностите на 
земеделските 
стопанства с 
неземеделски такива за 
повишаване на тяхната 
устойчивост и 
подпомогне процеса на 
преструктурирането им 

Брой сключени договори  
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Брой сключени договори - 0 
Размер на изплатения финансов 
ресурс – 0 лв. 

3 

 
2. Насърчаване на 

1. Прилагане на 
подмярка 19.1. „Помощ 

декември  
Мобилизиран местен 
потенциал за 

Брой сключени договори  
Размер на изплатения финансов 

Към 31.12.2020 г. по подмярката са 
сключени 101 договора за 

1 
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*1 - Напълно постигната цел (100%);      2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %);    3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %)  

 

             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

за подготвителни 
дейности“ от ПРСР  2014-
2020 г. 

подобряване на 
качеството на живот в 
селските райони 

ресурс финансова помощ, с общ размер на 
субсидията 5 128 440 лв.  
Размер на изплатения финансов 
ресурс през 2020 г.- 3 934 791 лв. 

2. Прилагане на 
подмярка 19.2 
„Прилагане на операции 
в рамките на стратегии за 
ВОМР“ от ПРСР 2014-
2020 г. 

декември 

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

Брой одобрени проекти по 
стратегии за ВОМР 
Размер на изплатения финансов 
ресурс - 0 лв. 

 
Към 31.12.2020 г. по подмярката са 
сключени 63 договора за 
финансова помощ, с общ размер на 
субсидията 175 987 001 лв. 
Размер на изплатения финансов 
ресурс през 2020 г.- 327 752.38 лв. 
 

1 

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

декември 

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

Брой сключени договори  
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Към 31.12.2020 г. по подмярката са 
сключени 21 договора за 
финансова помощ, с общ размер на 
субсидията 1 171 922 лв. 
Размер на изплатения финансов 
ресурс през 2020 г.- 554 133 лв. 
 

1 

4. Прилагане на 
подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и 
популяризиране на 
стратегии за ВОМР“ от 
ПРСР 2014-2020 г. 

декември 

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

Размер на изплатения финансов 
ресурс  на МИГ  

Към 31.12.2020 г. по подмярката са 
сключени 63 договора за 
финансова помощ, с общ размер на 
субсидията 59 029 008 лв. 
Размер на изплатения финансов 
ресурс през 2020 г.- 29 406 331.67 
лв. 

1 

2. Подобряване 
качеството на живот 
в селските райони 

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

1. Прилагане на 
подмярка 7.2. 
„Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура" от 
ПРСР 2014-2020 г.  

декември  

Подобрено състояние 
на местната 
инфраструктура на 
малките населени 
места в селските 
райони 
Подобряване на 
качеството на живот в 
селските райони 

Брой сключени договори 
Размер на изплатения финансов 
ресурс 

Към 31.12.2020 г. по подмярката са 
сключени 63 договора за 
финансова помощ, с общ размер на 
субсидията 59 029 008 лв. 
Размер на изплатения финансов 
ресурс през 2020 г.- 29 406 332 лв. 

1 

2. Прилагане на 
подмярка 7.3. 
„Широколентова 

декември  
Създаване на 
широколентова 
инфраструктура за 

Подадено проектно/и предложение 
от Държавна агенция „Електронно 
управление. Подадена 

Към 31.12.2020 г. по подмярката са 
сключени 690 договора за 
финансова помощ, с общ размер на 

1 
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             Цели за 2020 
г. 

Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2020 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево състояние  
(заложен в началото 

 на 2020 г.) 

Индикатор за текущо състояние  
(отчетен в края на 2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

инфраструктура, 
включително нейното 
създаване, подобрение и 
разширение” от ПРСР 
2014-2020 г. 

достъп от следващо 
поколение и 
осигуряване на активно 
оборудване за 
свързаност към облак 
на електронно 
управление в бели и 
сиви зони 

нотификация за държавна помощ 
пред ЕК 

субсидията 1 065 975 417 лв. 
Изплатените за периода на 
прилагане на подмярката средства 
възлизат на 608 727 619 лв. 

2. Насърчаване 
опазването на 
местното културно и 
природно наследство 

1. Прилагане на 
Подмярка 7.6. 
"Проучвания и 
инвестиции, свързани с 
поддържане, 
възстановяване и 
подобряване на 
културното и природно 
наследство на селата“ от 
ПРСР 2014-2020 г. 

декември  
 

Запазено и подобрено 
културно и природно 
наследство на малки  
населени места в 
селските райони  

Брой сключени договори   
 

Към 31.12.2020 г. по подмярката са 
сключени 86 договора за 
финансова помощ, с общ размер на 
субсидията 48 848 537 лв. 
Размер на изплатения финансов 
ресурс през 2020 г.- 41 693 688 лв. 

1 

 


