ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕКТОР „ЗЕМЕДЕЛИЕ,
ХРАНИ, РИБАРСТВО И ГОРИ“
И ОТЧЕТ ЗА 100 ДНИ

УПРАВЛЕНСКА ПРОГРАМА
- ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ, МЕРКИ


Приоритети



устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие



стабилно развитие на хранителния сектор



устойчиво и многофункционално управление на горите





развитие на Сектор „Рибарство и аквакултури“ чрез устойчиво
използване на природните ресурси и предпазване на
екосистемите от свръхексплоатация и при отчитане на високата
социална функция на риболова в крайбрежните райони.
Обща
селскостопанска
политика
след
2020
г.
и
Председателството на Съвета на Европейския съюз – проведени
дебати за бъдещето на ОСП с представители на браншовите
организации



24 цели



65 мерки

100 ДНИ УПРАВЛЕНИЕ - АКЦЕНТИ










ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА СЛЕД 2020 Г.
Срещи и дискусии с бранша за изготвяне на българската
позиция
Набелязани основни приоритети
Обсъждане на въпросника, публикуван от Европейската
комисия за реформа на ОСП
Среща с главния секретариат на Съвета

100 ДНИ УПРАВЛЕНИЕ - АКЦЕНТИ


БОРБА С ГРАДУШКИТЕ



Пълно покритие на земеделските земи и на населените
места в обхвата на самолетния способ





Подготвен анализ за състоянието и перспективите за
развитие на противоградовата защита в страната –
предвиждат се изграждането на 2 нови радарни центрове и
увеличаване площта на защитаваната територия
Публично представяне на стратегията за борба с градушките
и дискусия през юли 2017 г. със земеделски производители,
общини и застрахователи с цел финансова обезпеченост

100 ДНИ УПРАВЛЕНИЕ - АКЦЕНТИ












НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
Финансова стабилизация на дружеството, гарантиращо
развитието
на
поливното
земеделие
и
хидромелиорациите
Очаква се финансовата 2017 г. да приключи на печалба
Сключване на споразумение с всички кредитори
Повишаване събираемостта на приходите
Инвентаризация на активите на дружеството
Подготовка за кандидатстване по европейски програми

100 ДНИ УПРАВЛЕНИЕ - АКЦЕНТИ









СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
Повишаване на финансовата дисциплина
Оптимизиране на административното управление
Насърчаване на научно-изследователската дейност
Повишаване събираемостта от авторски и сродни права
Анализ на управлението на земите

100 ДНИ УПРАВЛЕНИЕ - АКЦЕНТИ










МЕРКИ СРЕЩУ ИЗМАМИ С ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ
НА ЗЕМЯ
Целта е да се защитят интересите на собствениците на
земеделски земи
Създадени са условия с цел обработване на земите
Изготвяне на законодателни промени
Срещи по места със засегнати от проблема земеделски
производители и компетентни агенции и институции

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020 Г.
През отчетния период са изготвени и съгласувани
наредби за приеми по следните мерки от ПРСР 2014 –
2020 г., които предстои да стартират за първи път:








подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по
Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски
пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски
пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“
Срок за предложения и становища 10.09.2017 г.,
публикувано на 11.08.2017 г.
мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ –
обнародвана в Държавен вестник

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020 Г.
Общо изплатени са близо 249 млн. лева (248 563 617
лева).




Сключени общо 710 договора, като
одобрените разходи е 160 169 506 лв.

размерът

на

Най-много са подписаните договори - 589 по подмярка 6.3
„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ с
одобрени разходи 17 279 493 лв.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020 Г.









По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ –
одобрени 150 договора и сключени 110 за 99 млн. лв. субсидия и
разходи за 180 млн. лв.
По подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти” - подписани 8 договора на стойност
31 441 402 лв.
По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски
стопани“ - един договор.
По подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на селата“ подписаните договори са 42 бр.
с одобрени разходи от 23 090 503 лв.
По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ - 46 проекта на стойност 53 млн. лв.

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
През 100-те дни са изплатени над 640 млн. лева








Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) – 86 228 873
лева - 60 490 земеделски стопани (доплащане)
Схемата за зелени директни плащания – 454 647 862
лева – 60 597 земеделски стопани
Специално плащане за култура – памук - 4 393 611 лева –
115 земеделски стопани
Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС) - 6 547 208
лева - 5 729 земеделски стопани
Схема за млади земеделски стопани (МЗС) - 1 622 581
лева - 4 021 земеделски стопани
Преходна национална помощ за тютюн – 89 091 629 лв.
на 41 384 стопани

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ






„Държавна помощ за компенсиране на материални щети по
загинали селскостопански животни и унищожени пчелни
кошери в резултат на природни бедствия“. Помощта е
предназначена за подпомагане на земеделските стопани в
сектор „Животновъдство” и е със срок на действие до 2020 г.
„Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски
производители за напълно пропаднали площи в резултат на
природни бедствия или неблагоприятни климатични
условия“. Помощта се прилага предимно в сектор
„Растениевъдство“ и е със срок на прилагане до 2020 г.
Държавна помощ за финансиране на застрахователни
премии

ЖИВОТНОВЪДСТВО










Диалог и срещи с бранша
Изплатена извънредна помощ от близо 11 млн. лв.
Предстои плащане по de minimis
Предстои авансово плащане на преходна национална помощ
(след 15 октомври)
Нотифицирани нови схеми на държавни помощи:
Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за
хуманно отношение към свинете – нотифицирана за периода
2018-2022 г. и одобрена от ЕК; като е гарантирано
финансовото им подпомагане за периода 2018-2022 г.
Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за
хуманно отношение към птиците –нотифицирана за периода
2018-2022 г. пред Европейската комисия. Очаква се
решение.

РЕКОЛТА 2017 Г.



Рекордна реколта от пшеница 5,9 млн. тона и осигурен
хлебен баланс



Експорт на зърно от над 1 млн. тона.



Устойчиви доходи на земеделските производители



Нови споразумения за експорт на земеделски суровини – с
Виетнам за растителна продукция

ПРИОРИТЕТ: СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА
ХРАНИТЕЛНИЯ СЕКТОР
Засилване
на
контрола,
гарантиращ
ефективното
прилагане на нормативната уредба се осъществява и
промени в нормативната уредба:








Нов Закон от храните, приет от Министерски съвет
Закон за хранителната верига – съгласуван проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2013 г. за изискванията към средствата за официална
идентификация на животните и използването им, условията,
реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и
използване на информацията в Интегрираната информационна
система на Българската агенция по безопасност на храните.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6
от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине
от Източнобалканската порода и нейните кръстоски.
Проверки за двоен стандарт в качеството на храните

ПРИОРИТЕТ: УСТОЙЧИВО И
МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ГОРИТЕ.









Подготвен законопроект за засилване на контрола и санкциите
за умишлени палежи на земеделски земи и гори с цел
превенция
Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване
качеството на живот:
Създадена е организация за задоволяване нуждите на физически лица
за собствени нужди от дърва за огрев чрез директни продажби, като
предвидените количества са съотносими на отчетените през 2016 г. 700 хил. куб. м.
Приоритетно ще се предлага дървесина, пострадала от биотични и
абиотични фактори в близост до населени места, в сравнително
леснодостъпни насаждения, както и с налична и в относително добро
състояние горскопътна мрежа, с цел спешното й усвояване и
минимизиране на транспортните разходи.
Над 10 пъти е увеличен делът на продажбите на дървесина от
държавните гори чрез електронен търг през 2017 г. спрямо 2016 г., като
реализираното количество дървесина е в размер на 250 хил. куб. м и е
над три пъти повече от предвиденото във финансовите планове на
държавните предприятия за 2017 г.

ПРИОРИТЕТ: УСТОЙЧИВО И
МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ГОРИТЕ.
Борба с незаконните сечи, дърводобив и други дейности – по
данни до 27.08.2017 г.
 За периода са направени 60 000 проверки от мобилните екипи към
държаните горски предприятия
 За същия период от ИАГ и РДГ са , извършени 45 526 бр. проверки на
територията на страната. Проверени са от горските 7162 обекти за
постъпване, преработка или експедиране на дървесина, 18895
превозни средства, 2908 ловци, 3369 риболовци и 6931 други физически
лица, извършващи дейности в горски територии. Извършени са 6261
бр. проверки на сечища. Общият брой на разкритите нарушения, за
които има съставен акт за административно нарушение е 1084, от които
947 по Закона за горите. Задържани са над 1900 куб. м. дървесина, 110
бр. МПС, 17 бр. бензиномоторни триони и др.
 общо 2137 бр. сигнали за спешни повиквания на телефон 112 са
постъпили и обработени.
 С въвеждането на електронния превозен билет и за дървесина, добита
извън горски територии от 1 юни бяха премахнати окончателно
хартиените превозни билети.









Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредба №1 от
30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.
Проектът е публикуван за обществено обсъждане на Портала за
обществени консултации към Министерския съвет. Чрез промените
се повишава контролът върху транспортирането на дървесина.
По предложения на държавните предприятия със заповеди на
директорите на Регионалните дирекции по горите са открити 55
броя временните контролни горски пунктове. Издадена е заповед
на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на 5 броя
постоянни контролни горски пунктове. Разходите за ремонта и
поддържането на временните и постоянните контролни горски
пунктове ще са за сметка на държавните горски предприятия.
За осъществяване на по-добър контрол и съгласно сключени
междуведомствени споразумения екипи на ИАГ са извършили
съвместни проверки с Агенция „Пътна инфраструктура“, Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“,
Дирекция „Жандармерия“ към МВР, Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури, Агенция „Митници, НАП, както и с други
институции.
За разрешаване на възникналите проблеми при стопанисването,
ползването и охраната на дивеча е създадена работна група, която
разработва проект на Закон за изменение и допълнение на Закона
за лова и опазване на дивеча.

ПРИОРИТЕТ: УСТОЙЧИВО И
МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ГОРИТЕ.
Мерки за опазване на горите от пожари, болести и вредители.
 За периода са направени 60 000 проверки от мобилните екипи към
държаните горски предприятия




Предприети са спешни организационни мерки и съвместни действия от
всички заинтересовани страни за преодоляване на проблема със
здравословното състояние на иглолистните култури от долния
лесорастителен пояс. Проведени са срещи с кметове, областни управители,
НПО и др. за информиране, даване указания и координиране на усилията
по усвояване на съхнещите насаждения. Създадени са облекчени условия
за провеждане на сечите в засегнатите иглолистни бял и черен борови
култури чрез промяна на разпоредбите на Наредба №8 за сечите, която
предстои да бъде обнародвана в Държавен вестник.
Изготвен е проект на Постановление на МС за допълнение на ПМС№343 от
2011 г. за определяне на частта от продажната цена на дървесината и
недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите, като
отчисленията при продажбата на повредената от абиотични и биотични
фактори иглолистна дървесина е променен на 1 лв. за кубичен метър.

ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО И
АКВАКУЛТУРИ“
ЧРЕЗ
УСТОЙЧИВО
ИЗПОЛЗВАНЕ
НА
ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ ОТ
СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯИПРИ ОТЧИТАНЕ НА ВИСОКАТА СОЦИАЛНА
ФУНКЦИЯ





НА

РИБОЛОВА

В

КРАЙБРЕЖНИТЕ

РАЙОНИ.

За периода 1 май – 17 юли 2017 г. има сключени 40
договора на обща стойност 11.5 млн. лв. по Програмата за
морско дело и рибарство
Предстоящи приеми до края на 2017 г. на общо 6 мерки на
обща стойност 44 742 910,20 лв.

ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО И
АКВАКУЛТУРИ“
ЧРЕЗ
УСТОЙЧИВО
ИЗПОЛЗВАНЕ
НА
ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ ОТ
СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯИПРИ ОТЧИТАНЕ НА ВИСОКАТА СОЦИАЛНА
ФУНКЦИЯ

НА

РИБОЛОВА

В

КРАЙБРЕЖНИТЕ

РАЙОНИ.

В момента са отворени 5 приема:
 Мярка 4.2. "Изпълнение на стратегиите за водено от
общностите местно развитие" с бюджет 34 млн. лв.
/отворен август/
 Мярка 1.7 “Добавена стойност, качество на продуктите и
използване на нежелания улов“ с бюджет 8.7 млн. лв.
/отворен август/
 Мярка
1.8.
„Рибарски
пристанища,
кейове
за
разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по
процедурата е 10.4 млн. лв.
 Мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“ и Мярка 3.2.
„Събиране на данни

ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО И
АКВАКУЛТУРИ“
ЧРЕЗ
УСТОЙЧИВО
ИЗПОЛЗВАНЕ
НА
ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ ОТ
СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯИПРИ ОТЧИТАНЕ НА ВИСОКАТА СОЦИАЛНА
ФУНКЦИЯ

НА

РИБОЛОВА

В

КРАЙБРЕЖНИТЕ

РАЙОНИ.

Мерки за ограничаване на незаконни улов и опазване на
рибните ресурси:
 От месец май до август
инспекторите на Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури са извършили общо 4
555 бр. проверки (по река Дунав, в Черно море, на
пристанище при разтоварване, в търговската мрежа, във
вътрешните водоеми и за нерегламентирана продажба на
риба и рибни продукти по пътните участъци).


Установени са 436 нарушения, за които са съставени актове.
Иззети са близо 37 000 м. хрилни мрежи, 550 бр. винтери, 3
930 кг. риба и 270 кг. черна морска мида. Живата риба е
върната незабавно във водата, а друга част от почти 800 кг. е
дарена на Социален патронаж.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

