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УВОД
Настоящият годишен доклад за изпълнението на Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) обхваща периода 01.01–31.12.2009 г. Докладът е
изготвен от Управляващия орган (УО) на ПРСР и приет с писмена процедура с
членовете на Комитета за наблюдение, проведена в периода 21 – 25 юни 2010 г.
Докладът е изготвен и изпратен на Европейската комисия в съответствие с чл. 82 (1)
на Регламент 1698/2005 и чл. 60 и Анекс VII на Регламент No 1974/2006.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР)
беше официално одобрена на 19 февруари 2008г. с решение на Европейската
Комисия № 755. Държавен Фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция е отговорната
институция за финансовото управление и разходването на средства по Програмата.
Агенцията беше създадена и получи условна акредитация кратко преди членството на
България в ЕС, а на , 20 декември 2007 год. получи пълна акредитация да изпълнява
функциите на единствена Разплащателна агенция за Република България.
Общият бюджет на Програмата за периода 2007-2013г. възлиза на 3,279 млрд.
евро, от които 2, 642 млрд. евро от ЕС и 0,637 млрд. евро от държавния бюджет.
От тях само през 2009 г. са изплатени средства на бенефициенти в размер на
141,824 млн. евро публични разходи (ЕЗФРСР и национални средства) както следва:
–
по мярка 112, 1 435 проекта на стойност 17 974 млн. евро;
–
по мярка 121, 576 проекта на стойност 71 427 млн. евро;
–
по мярка 143, 4 проекта на стойност 0 779 млн. евро;
–
плащания за планински необлагодетелствани райони по мярка 211 за
заявленията, подадени през 2008 г., на стойност 7 218 млн. евро,
–
плащания за други необлагодетелствани райони по мярка 212 за
заявленията, подадени през 2008 г., на стойност 2 440 млн. евро,
–
плащания по мярка 214 за заявения, подадени през 2008 г. на стойност 2 164
млн. евро;
–
националните доплащания към директните плащания в размер на 38 705
млн. евро по мярка 611 от Програмата за развитие на селските райони с
период на прилагане до края на 2009 г;
–
плащания по мярка „Техническа помощ” за 24 проекта на стойност 1 116 млн.
евро.
През 2009 г. допълнително към мерките стартирали през 2008 г. стартира и мярка 312
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.
През 2009 г. освен по мерки 112 и 121 са одобрени проекти и по мерки 214
„Агроекология”, 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, 226
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, 322 „Обновяване и
развитие на населените места” и 431-2 „Придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни
групи в селските райони”.
През 2009 г. бяха определени периоди на прием на заявления за подпомагане
по отделните мерки на РСР както и определени съответните бюджети за всеки период
на прием . Въвеждане на периоди за прием на заявления беше направено с цел
гарантиране прилагането на критериите за избор на проекти. Въведени са периоди на
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прием на проекти с определени бюджети със заповеди от 16 април 2009 г. за следните
мерки:
123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”- със заповед от16 април
2009 г. През годината по мярката са отворени общо 2 проозреца ( 16.5-31.07 и 03.0815.09);
321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” със заповед от 16
април 2009 г. През 2009 г. по мярката е отворен 1 прозорец (15.7 до 15.09);
и от 27 април 2009 за следните мерки:
121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – със заповед от 27 април 2009 г. .
През 2009 г. по мярката са отворени общо 4 прозореца ( 14.5-30.06 ; 06.7-31.08; 02.0930.09 и 01.10 до 22.12);
122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” със заповед от 27 април 2009
г. През 2009 г. по мярката са отворени общо 2 прозореца ( 14.5-31.08 ; 01.09 до 18.12);
223 „Първоначално залесяване на не земеделски земи” със заповед от 27 април 2009 г.
През 2009 г. по мярката са отворени общо 2 прозореца ( 01.06-14.08 и 30.09 до 11.12);
311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” със заповед от 27 април 2009 г.
През 2009 г. по мярката са отворени общо 3 прозореца ( 04.05-25.07; 26.07-28.10 и 29.10
до 31.12);
312„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” със заповед от 27 април
2009 г. През 2009 г. по мярката е отворен 1 прозорец ( 01.07- 15.09);
313 „Насърчаване на туристическите дейности” със заповед от 27 април 2009 г. През
2009 г. по мярката са отворени 3 прозореца ( 04.5-25.06; 26.06-28.09 и 29.09 до 31.12);
322 „Обновяване и развитие на населените места” със заповед от 27 април 2009 г.
През 2009 г. по мярката е отворен 1 прозорец (01.08 до 15.09).
Определяне на периоди за приемане на заявления за подпомгане по
индивидуалните мерки на ПРСР през 2009 г. и дефиниране на съответните бюджети за
всеки период на прием.
Решението да се въведат фиксирани времеви периоди за приемане на заявления
(прозорци) през 2009 г. беше взето на 3 февруари 2009 г., с цел улесняване на
обработката на заявланията от РА и осигуряване на пълното прилагане на критериите
за избора на проекти. Въведени са „прозорци” и съответните им бюджети за следните
мерки:
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Мярка223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
Мярка311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Мярка312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Мярка313 „Насърчаване на туристическите дейности”
Мярка321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
Мярка322 „Обновяване и развитие на населените места”.
В рамките на изготвената от независимите оценители в сътрудничество с
Управляващия орган Текуща оценка 2009 г. на база анализ на прилагането на мерките
от Програмата се очертават четири зони, в които мерките могат да бъдат отнесени:
„Зелена зона” – тук попадат мерките М112, М312, М321, М322, по които има
постъпили заявления, достатъчни за усвояване на целия бюджет по мерките за
периода 2007-2013 г. В тази група могат да бъдат отнесени и мерки М123 и М313, по
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които напредъкът е значителен и по тях е налице възможност за усвояване на
предвидените бюджети.
„Жълта зона” – тук са мерките М143, М431-2, както и М121, които в някои
области се прилагат успешно, а в други степента на усвояване е незадоволителна.
Мярка 121 се прилага изключително успешно по отношение на инвестиции в
подсектор „зърнени култури”, обаче в рамките на т.нар. „гарантирани бюджети”
степента на усвояване е незадоволителна и от тази гледна точка за постигането на
целите в подсекторите „мляко”, „други животновъдни сектори” и инвестиции, свързани
с Нитратната директива, мярката попада в „жълтата” зона.
Мярка 143 също в едни области постига своите цели, като например
подпомагането при кандидатстване на млади фермери по М112, обаче оказваната
помощ по мерки 214, 141 и 142 е по-скоро в „оранжевата зона”. Нашите очаквания са,
че след приключване на М112 работата на НССЗ по последните посочени мерки ще се
активизира.
По М 431-2 в България са сключени 102 договора, с което са покрити 70% от
селските общини, но съществува риск, че самото изпълнение няма да доведе до
постигане на поставените в Програмата цели, произтичащи от сложността на мярката
и бавното разплащане по нея.
В „оранжевата зона” попадат мерките М111, М122, М223, М226, М311, за които
вероятността от усвояване на предвидените бюджети не е висока.
В „червената зона” са мерките М141, М142, М211, М212, М214, по които има
незначителен брой бенефициенти, спрямо заложените индикатори, вследствие на
което вероятността за усвояването на предвидените бюджети е ниска и са необходими
спешни мерки за реализиране на целите на мерките.
Успешното реализиране на проекти по ПРСР е немислимо без целенасочена
информационна кампания за запознаване на потенциалните кандидати с Програмата и
с възможностите за подпомагане. В тази връзка и през 2009 г. усилията на
Управляващия орган (УО) на ПРСР бяха насочени към провеждането на
информационни семинари, целящи запознаване на потенциалните кандидати с
последните изменения в мерките от Програмата, представяне на информация за найчесто допускани грешки в процеса на кандидатстване, както и добри практики от вече
реализирани проекти, излъчени бяха радио и телевизионни предавания в национални
и регионални медии, публикувана беше информация в много печатни медии и на
информационни уебсайтове.
1.Промяна в общите условия в Р. България през 2009г. (чл. 82(2)(а) от Регламент
(ЕС) № 1698/2005)
1.1. Промяна в общите условия, оказващи влияние върху условията за прилагане
на ПРСР (нормативни промени или неочаквани социално-икономически развития)
Общи последствия от финансовата и икономическа криза
Българската икономика е отворена икономика с ограничен вътрешен пазар,
следователно тя до голяма степен зависи от вноса и износа на стоки, като в същото
време сериозно се влияе от европейската и световната икономика. В резултат на това
нямаше как България да остане изолирана от световната икономика, въпреки, че
кризата навлезе в България по-късно, отколкото в сравнение с разпространението й в
международен мащаб, но вероятно също така и ще продължи по-дълго. Именно затова
кризата се отразява и на макроикономическите показатели на страната за 2009 г.
Глобалната икономическа и финансова криза оказа въздействие върху
българската икономика. Силното забавяне на световната икономика и основните
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търговски партньори рефлектира негативно върху българския износ. Ограничаването
на кредитната активност от страна на местните финансови институции поради
преоценка на риска, както и несигурността относно бъдещите доходи на домакинствата
и продажбите на фирмите доведе до свиване на вътрешното търсене. Това повлия
негативно икономиката на страната и като резултат реалният обем на БВП през 2009 г.
намалява в сравнение с 2008.
Наблюдава се значителен спад в чуждестранните инвестиции, не само в
селскостопанския, но и в други сектори на икономиката. В селското стопанство това
води и до закъснение при изпълнението на ПРСР. Спадът на търсенето на български
стоки доведе до повишаване на безработицата. В края на 2009 г. броят на
безработните е 238 000 души или с 19,2 % повече в сравнение с 2008 г., при ниво на
безработицата от 6.8% през 2009 г.
Средната работна заплата в икономиката като цяло се повиши с 8.5 %, а по
предварителни данни на НСИ за 2009г., средната годишна работна заплата в
икономическите дейности селско и горско стопанство се повишава с 13.6% спрямо 2008
г.
В реално изражение БВП през 2009 г. намалява с 5%, а за четвъртото
тримесечие на 2009 г. предварителните оценки за брутния вътрешен продукт показват
спад с 5,9% спрямо съответния период на предходната година.
Спадът на БВП през четвърто тримесечие на 2009 година се дължи основно на
намаление на добавената стойност в аграрния сектор, която е с 11,3 процента по-малко
в сравнение с четвърто тримесечие на 2008 година. Относителният дял на аграрния
сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0,8 процентни пункта и
достига до 3,7 процента през четвърто тримесечие на 2009 година. Делът на аграрния
сектор в БДС през 2009 г. е 6% в сравнение с 7,3% през 2008 г.
Делът на индустриалния сектор в БДС през 2009 г. е 30.3%, 0.2% по-нисък в
сравнение с 2008. Реалното намаление на създадената добавена стойност от
индустриалния сектор е 8,1 процента.
Секторът на услугите бележи реално намаление от 1,7 процента, като
относителния дял на сектора в добавената стойност на икономиката се увеличава - от
62,2 процента през 2008 г. до 63,7 процента през 2009 година.
Фигура 1. Структура на икономическите сектори в брутната добавена стойност през
четвъртото

тримесечие

%

на

2008

и

2009

г.

-

относителен

дял

в

%

80,0
66,6

68,3

70,0

60,0

50,0
28,9

40,0

28,0

30,0
4,5

3,7

20,0
10,0
0,0

2008
2009

Източник: НСИ, Бележка: 1евро=1.95583 лева.
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Аграният сектор намалява производствената си активност през 2009 г. реално с
3,3 процента спрямо 2008 г.
Таблица 1. Основни макроикономически показатели (промяна в % на годишна база)
2008

2009

БВП по цени от предходната година

6.0

-3.8

Реален ръст на БВП на годишна база

6.0

-5.0

Инвестиции в основен капитал

20.4

-26.9

Износ (стоки и услуги)

2.9

-9.8

Баланс по текущата сметка в % от БВП

-24.8

-9.4

Земеделието и горското стопанство БДС

24.6

-3.3

Промишленост - БДС

3.0

-8.1

Услуги - БДС

5.9

-1.7

Ръст на заетостта

3.3

-2.9

Безработица

5.6

6.8

Инфлация

12.3

2.8

Източник: НСИ.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Вносът на стоки и
услуги през четвъртото тримесечие на 2009 година надвишава с 1,47 млрд. лева
стойностния обем на износа. За този период обемът на външнотърговския стокооборот
е намалял реално с 10%. Износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 0,8%,
докато намалението на вноса на стоки и услуги спрямо съответното тримесечие на
2008 година е 20%.
Инфлацията за 2009г. е 2.8% в сравнение с 12.3% през 2008г.
Финансовата криза се отрази и върху отпускането на кредити за земеделските
производители. Ограничената дейност за отпускане на средства от страна на местните
финансови институции, която се дължи на повторна оценка на риска и на
несигурността на бъдещите приходи на стопанствата, продажбите им и доходите от
бизнес на домакинствата, доведе до спад във вътрешното търсене.
Банките повишиха лихвените проценти за инвестиционни заеми и заеми за
оперативен капитал, като поради повишаващия се брой на клиентите, които не са в
състояние да обслужват кредитите си, те изискаха удвояване на обезпеченията.
Данни от банковия сектор за началото на 2010 г. сочат, че
14% от
кредитополучателите не са в състояние да обслужват своите кредити. Това
допълнително усложнява положението на селските стопани при постигането на
съответствие с европейските стандарти, тъй като те са принудени да инвестират,
както във ДМА-дълготрайни материални активи, така и в квалифицирани специалисти,
технологии и комуникации.
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1.1.2. Промени в сектор земеделие през 2009г.
Намалението на стойността на продукцията от селско стопанство през 2009 г.
(втора прогноза) е 15.4 %, като намалението за растениевъдна продукция е 22.0%1. По
отношение на структурата на продукцията от селско стопанство делът на продукцията
от растениевъдство е 57.3%. Намалението за растениевъдна продуция е по-голямо в
сравнение с продукция от животновъдство. Намалението е значително при зърнени
култури (34.1%), домати (66.8%), зеленчуци (60.2%). При животновъдстовто най-голямо
е намалението на стойността на продукцията от мляко - 28.4%.
По отношение на производството се наблюдава увеличение при влакнодайни
култури (833.3%), ечемик (120.7%), маслодайни семена (108.3%), и тютюн (131.3%).
Намаление в производството има при домати (54.7%), зеленчуци (43.4%) , мляко
(12.6%).
По отношение на цените средното намаление на цените при растениевъдната
продукция е 11.2% ( при зърнени култури 29.8%), намалението при цените на
продуктите от животновъдството е 15.4% (мляко 21%).
Търговският баланс за селскостопански стоки остава отрицателен. През 2009 г.
вноса намалява, но намалението в износа е значително. ЕС остава основен търговски
партньор на страната. През 2009 г. 64% от износа и 60% от вноса е със страните от
ЕС, но трябва да се отбележи, че дела на износа с ЕС нараства със 6%, докато дела
на вноса намалява с 14%. Запазва се отрицателния търговски баланс на земеделски
стоки със страните от ЕС.
Поради липса на данни за структурата на земеделските стопанства са
използвани данни за 2007 г. През 2010 год. ще се извърши цялостно преброяване на
земеделските стопанства в страната, като предварителни данни ще бъдат налични
през 2011г.
Окончателните данни от проведеното през 20072 г. са представени в Годишния доклад
за 2008 г.

Таблица 2. Използвана земеделска площ 2008 и 2009 г.

Площ (ха)
използваната
земеделска
площ (ИЗП)
Обработваема
земя

2009 г.
% от площта Площ (ха)
на страната

2008 г.
% от площта
на страната

5 029 585

45,3%

5 100 825

46,0%

3 122 516

62,15

3 060 543

60,0%

Източник: МЗХ, „Агростатистика”

През 2009 г. пшеницата продължава да бъде културата с най-много площи от
обработваемата земя (40,2%). През 2009 г. се наблюдава увеличение на площите с
пшеница спрямо 2008 г. с 12,8%. Пшеницата заема 66,8% от зърнените култури и 24,9%
от ИЗП на страната. Увеличават се площите с ечемик (18,7%), като същите
предтавляват 14,1% от зърнените култури и 5,3% от ИЗП.
1
2

Икономически сметки в селско стопанство, НСИ, втора прогноза
Изследването се провежда на всеки 2 години
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Намаление спрямо 2008 г. има при площите с царевица (12,8%), като същите
заемата 16,2% от площите със зърнени култури и 6,0% от ИЗП на страната. При
слънчогледа намалението е с 5,1%.

Таблица 3. Площи по култури 2008 и 2009 г.

2009 г.
Площ (ха)

Площ (ха)

1 114 427

% от
обработваемата
земя
36,4%

1 254 151
264 689
303 881
687 209
453 274

8,5%
9,7%
22,0%
9,0%

223 004
348 402
723 962
500 008

7,3%
11,4%
23,7%
9,8%

127 825

2,5%

137 225

2,7%

1 118 872

22,2%

1 169 823

22,9%

19 057

0,4%

21 809

0,4%

84 438
71 995

1,7%
1,4%

100 873
69 893

2,0%
1,4%

8 103

0,2%

12 759

0,3%

Пшеница
Ечемик
Царевица
Слънчоглед
Постоянни
продуктивни
ливади
Високопланински
пасища
Затревени
слабопродуктивни
площи
Ливади- овощни
градини
Лозя
Овощни
насаждения
Смесени трайни
насаждения

2008 г.

% от
обработваемата
земя
40,2%

Източник: МЗХ, „Агростатистика”

Угарите през 2009 г. намаляват с 14,4% спряма 2008 г. Намаляват и площите с
постоянно продуктивни ливади, поради обработката им и
преминаване към
използвани земеделски площи (ИЗП) и високопланински пасаща, съответно с 9,3% и
6,9%.
Намаляват площите с лозя с 16,3%, докато тези с овощни насаждения се
увеличават.
В резултат на ниските добиви от реколта 2009, производството на зърнени
култури спрямо реколта 2008 намалява с около 11 %. Производството е по-ниско при
почти всички зърнени култури с изключение на ориз и ръж.
През стопанската 2009 г. площите, използвани за производство на зеленчуци в
професионални и малки стопанства, са около 47.5 хил. xа, реколтирани са 46.6 хил. ха,
от които 2.1% втори култури. Относителният дял на оранжериите е около 2.0%.
Наблюдава се намаление на реколтираните площи със 12.3% спрямо 2008 година.
Производството на зеленчуци през 2009 година намалява с (15.9%) в сравнение с
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предходната 2008 година. Засадени са 26.3 хил. ха с пресни зеленчуци (домати,
краставици, пипер, дини и др.), като от тях са реколтирани 25.6 хил. ха. С най - голям
дял са площите на пипера (19.6%), следвани от дините (15.1%) и доматите (11.8%).
През 2009 г. около 290 хиляди стопанства отглеждат животни, което е с 12,6%
по-малко в сравнение с 2008 г. Намалението засяга основно стопанствата, които
отглеждат от 1 до 9 женски разплодни животни – млечни крави (-15,3%). Стопанствата
само с една млечна крава продължават да намаляват и спрямо 2008 г. те са с 12,5%
по-малко и в тях се отглеждат около 55 хиляди крави. Независимо, че стопанствата с
10 и повече женски животни при повечето видове намаляват, броят на животните в тях
или намалява незначително или се увеличава. Таблицата по-долу илюстрира бързо
намаляване на броя на животните и броя на животновъдните стопанства, както и
увеличение на средния брой животни в стопанство (с изключение на козите и
биволите).
Най-голямо увеличение на средния брой животни в стопанство се наблюдава
при свинете и кравите.

Таблица 4. Брой на селскостопанските животни в България към 1 ноември 2009 г. и
изменението им спрямо същия период на 2008 г.
Животни
Видове и
категории
животни
Говеда-общо
Млечни крави
Биволи-общо
Овце-общо
Кози-общо
Свине-общо

2009 г.
(хил.бр.)

Стопанства

Изменение
Изменение
през 2009
2009 г.
през 2009
(хил.бр.)
спрямо
спрямо
2008 г. (%)
2008 г. (%)

539,6
296,8
8,3
1 400,3
360,8
729,8

-4,5
-5,7
-9,9
-5,1
-16,1
-6,9

102,7
91,9
0,8
115,6
104,2
111,0

- 11,6
-14,4
-30,1
-13,7
-17,8
-22,1

Среден брой
животни
2009 г.
5,3
3,4
10,5
12,1
3,5
6,6

Изменение
през 2009
спрямо
2008 г. (%)
6,0
6,3
-11,0
6,1
-24,0
13,8

Източник: МЗХ, „Агростатистика”

Във връзка с изключително тежката ситуация, в която се намираше
млекопроизводството в страната, а също и в резултат на създалата се криза през
октомври 2008 г. България поиска и получи одобрение от ЕК на две допълнителни
схеми за подпомагане чрез национални доплащания към директните плащания - за
краве мляко и овце-майки, като общата сума възлизаше на 60 млн. лв. (около 31 млн.
евро).
През септември 2009 г. бе удължена с 2 години дерогацията за постигане на
съответствие със стандартите за производство на краве мляко. Таблицата по-долу
представя разпределението на стопанствата според това дали са постигнали
съответствие с изискванията за стопанските постройки и съоръжения за отглеждане на
крави и микробиологичните показатели на млякото определени в Регламент на Съвета
853/2004/EC.
Таблица 5 Разпределение на стопанствата ( млечно говедовъдство) в група ІІ и ІІІ по
брой животни
Размер

II Група

III Група
11

стопанства
(по брой
Брой стопанства
Брой стопанства
животни в
стопанството)
От 5 до 10
287
10 301
От 11 до 25
430
3 623
От 26 до 50
97
598
От 51 до 100
24
110
Над 100
4
30
ОБЩО
842
14 662
* Данните са към 31.11.2009
** - ІІ група ферми отговарят на изискванията за сграден фонд и оборудване, но не покриват
изискванията за качество на млякото
ІІІ група ферми - не отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания за сградов фонд и
оборудване съгласно Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава II на Регламент
853/2004/ЕСл

В сравнение с данните, посочени в Годишен доклад 2008(към 31 март 2009 г.)
данните към края на ноември показват , че намалява броя на фермите във втора и
трета група.
Изготвеният в рамките на текуща оценка 2009 доклад за състоянието на
млечния сектор прави извода, че „млечната криза” води до натиск върху изкупните
цени на суровината3 не само в България, стопява маржът на печалба4 и при огромната
маса стопанства, увеличава задлъжнялостта им към доставчиците на материали и
услуги за производството. Финансовата криза като цяло увеличава предпазливостта на
банките при отпускането на оперативни/текущи и инвестиционни кредити, и в
българския случай – води до увеличаване на лихвените проценти поради увеличения
бизнес-риск и високите лихви по депозитите. Общият ефект се изразява в намаляване
на инвестиционната активност в сектора, особено предвид удължения период за
постигане на съответствие със стандартите на Общността.” Това в голяма степен
обяснява слабото кандидатстване на фермери от млечния сектор по мярка 121
„Модернизиране на земеделските стопанства”, гарантиран бюджет за сектор „мляко”.
1.1.3. Промени в селските райони
Анализът на данните от базовите индикатори ( по данни от 2006 г. спрямо 2004
показва, че заетостта във вторичен и третичен сектор в селските райони ( по
дефиниция на ОИСР, NUTS 3) се увеличава от 1 542,2 хил. през на 2 014 хил.
Нараства и БДС от вторичен и третичен сектор в селските райони ( от 10 105 млн. евро
през 2004 г. на 15 587 млн. евро през 2006 г.). Намалява обаче
делът на БДС от
услугите в селските райони (от 53,3% на 46, 7%). Делът на имащите достъп до
широколентов интернет в селските райони по данни от 2008 г. като % от цялото
население в тези райони е 0,9% спрямо 3,2% за страната. Увеличава се делът на
интернет покритието (DSL покритие като % от населението) от 4% през 2004 г. на 20%
през 2008 г.
Данните за възрастовата структура на населението показват по-голямо
намаление на населението от 0-14 г. в селските райони отколкото средното за
страната. По данни на НСИ от 2008 г. населението в селските райони спрямо 2007 г.
намалява с 0,4%.

3
4

За всички видове сурови млека
И за възможността да се погасяват банкови кредити

12

Данните от структурата на икономиката в селските район сочат, че се увеличава
делът на БДС във първичен и вторичен сектор в селските райони. По отношение
структурата на заетостта в селските райони макар и незначително нараства заетостта
в третичен сектор.
Таблица 6. Възрастова структура на населението 2004 и 2007 г.

Възрастова
структура

национално
ниво
в селските
райони

2004
13.8%
69.0%
17.2%
14,6%
64,8%
20,6%

% от населението (0-14 г.)
% от населението (15-64 )
% от населението (>=65 )
% от населението (0-14 )
% от населението (15-64 )
% от населението (>=65 )

2007
13,4%
69,3%
17,3%
13,3%
65,6%
21,2%

Таблица 7. Структура на икономиката 2004 и 2006 г.

2004
Структура на
икономиката

национално
ниво

в селските
райони

% БДС първичен сектор

10,9%
30,0%
59,1%
15,20%
31,5%
53,3%

% БДС вторичен сектор
% БДС третичен сектор
% БДС първичен сектор
% БДС вторичен сектор
% БДС третичен сектор

2006
8,5%
30,9%
60,6%
17,4%
35,9%
46,7%

Таблица 8. Структура на заетостта 2004 и 2006 г.

2004
Структура на
заетостта

национално
ниво

в селските
райони

% заети в първичен сектор
% заети в третичен сектор
% заети в първичен сектор
% заети във вторичен
сектор
% заети в третичен сектор

2006

24.9%
30,0%
30,0%

20,5%
29,9%
29,9%

28,2%
41,8%

27,4%
42,7%

Таблица 9. DSL покритие като % от населението 2004 и 2008 г.

Интернет
инфраструктура
средно ( национално ниво)
(DSL покритие като
% от населението) в селските райони

2004
4%

2008
78,0%
20%
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1.2. Промени в политиките на Общността и националните политики, влияещи
върху съгласуваността на помощта от ЕЗФРСР и другите финансови
инструменти
1.2.1. Проверка на състоянието (здравен преглед) на ОСП
Проверката на състоянието на ОСП беше основната дискусия на ниво политика,
проведена в ЕС. В края на 2008 г. по този въпрос беше постигнато споразумение.
Законодателните промени бяха приети през януари 2009 г. Най-важните въпроси,
свързани с ПРСР са определенията на новите предизвикателства и начините, по които
може да се осигури подпомагане за тях в настоящия програмен период. Новите
предизвикателства включват климатичните промени, енергията, произведена от
възобновяеми източници, управлението на водните ресурси, опазването на
биоразнообразието и иновациите, свързани с всички тях. Като ново предизвикателство
е включено и „мерки, свързани с преструктуриране на млечния сектор” във връзка с
отмяната на млечните квоти през 2015 г.
Решенията, взети при Здравния преглед
не оказаха влияние върху
изпълнението на програмата през 2009, г., тъй като Регламент 74/2009 не задължава
директно България и Румъния да предприемат действия, за да отговорят на новите
предизвикателства. Но той определи новите предизвикателства от които България се
възползва по Европейския план за икономическо възстановяване.

1.2.2. Европейски икономически план за възстановяване
На заседанието си през м. декември 2008г. Европейският съвет одобри
Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ), който предвижда
предприемането на приоритетни действия, които да позволят ускорено адаптиране на
икономиките на държавите-членки към предизвикателствата, свързани с
икономическата и финансова криза. ЕПИВ се основава на стимулиране, което
съответства общо на около 1,5 % от БВП на Европейския съюз (ЕС) или
приблизително 200 млрд. евро. От тази сума 1,020 млрд. евро следва да се
предоставят на всички държави-членки посредством ЕЗФРСР с оглед активизиране на
проектите, свързани с приоритетите, установени в член 16а, параграф 1, букви а)—е)
от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (наричани по-долу „нови
предизвикателства“).
За България определената допълнителна сума за периода 2009-2010г. по ЕПИВ
е 33,15 милиона евро, която се разпределя съответно 19,5 млн. евро за 2009г. и 13,65
млн. евро за 2010г. Като се добавят и 10% съфинансиране от страна на българския
бюджет, което се равнява на 3,68 млн. евро, то общо сумата по ЕПИВ за България
възлиза на 36,83 млн. евро.
Решението на България за използването на допълнителния бюджет от ЕПИВ за
2009 г. и 2010 г. предвижда средствата да бъдат насочени към дейностите по Ос 1 и
Ос 3 на ПРСР, свързани с управлението на водите, възобновяемата енергия и
преструктуриране на млечния сектор. Изборът се базира на следните аргументи:
1. за управление на водите – допълнителната подкрепа ще окаже положително
влияние върху съществуващите проблеми с недостига на вода в селските
общини и загубите на вода поради лошото състояние на водоснабдителните
мрежи. Също така ще окаже положително влияние върху намаляването на
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замърсяването, причинено от отпадъчните води поради недостатъчното
развитие на инфраструктурата за преработка на отпадни води;
2. за възобновяеми енергийни източници – подкрепата ще окаже положително
влияние върху производството на възобновяема енергия в подпомаганите
земеделски и горски стопанства и микро-предприятия. В допълнение ще
допринесе за постигане поетия пред ЕК от България ангажимент за
повишаване на дела на възобновяема енергия до 11% от общата
произвеждана енергия до 2010г. ;
3. за подкрепа за преструктуриране на млечния сектор – Изтичането на
действието на режима за млечните квоти през 2015г., заложено в Регламент
на Съвета (ЕС) 1234/2007 от 22 октомври 2007, изисква полагането на
специални усилия от производителите и преработвателите на мляко, за да се
приспособят към променящите се условия. Подкрепата ще подкрепи нуждата
от
допълнителни
инвестиции,
с
цел
повишаване
на
тяхната
конкурентоспособност.
Развитието на широколентов интернет в селските райони е също важен
приоритет поради ниска степен на разпространение, но за приоритета „широколентова
интернет инфраструктура в селските райони” не се предвижда подпомагане в рамките
на бюджета по ЕПИВ .Въпреки, че приоритета не е избран за подкрепа дейности за
развитие на широколентов интернет, 7,5 млн. евро от бюджета на мярка 321 „Основни
услуги за икономиката и населението в селските райони” ще бъдат заделени като
резервиран бюджет за изпълнение на инвестиции, свързани с изграждане или
подобряване на центрове за услуги, базирани на използването на информационни и
комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински
услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.
Процентното разпределение на допълнителното финансиране от ЕПИВ е както
следва:
- за управление на водите се насочват 56% от средствата ;
- за ВЕИ се насочват 35% от средствата;
- за подкрепа на преструктурирането на млечния сектор се насочват
останалите 9% от средствата.
Дейностите, към които са насочени средствата от ЕПИВ, са:
1. за управление на водите:
- за водоспестяващи технологии като например системи за напояване;
- за съхранение на вода, вкл. преливници;
- инсталации за пречистване на отпадъчни води в земеделските стопанства и
преработвателните предприятия;
- строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения.
2. за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ):
- съоръжения за производство на енергия от ВЕИ;
- съоръжения за производство на био-енергия чрез преработка на биомаса;
- създаване на насаждения от многогодишни енергийни култури;
- инсталации / инфраструктура за възобновяема енергия чрез използване на
биомаса и други ВЕИ (слънчева, вятърна и геотермална енергия).
3. за преструктуриране на млечния сектор:
- за инвестиции за повишаване конкурентоспособността на сектор „мляко”.
В резултат от изменението на Програмата за съществуващи дейности, свързани
с новите предизвикателства с 10 % се увеличава интензитета на помощта в сравнение
с настоящата стойност за операции, свързани с новите предизвикателства по мерки
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121, 123, 311 и 312. За мерки 311 и 312 само за инвестиции в сгради и оборудване за
производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници.
Средствата по ЕПИВ за България са одобрени с решение на Европейската
комисия от дата 04.03.2010 г., за „одобряване на преразглеждането на програмата за
развитие на селските райони на Република България за програмния период 2007—
2013 г. и за изменение на Решение C(2008) 755 на Комисията от 19 февруари 2008 г.
за одобряване на програмата за развитие на селските райони ССІ 2007BG06RPO001”.
През 2009 г. не са одобрявани проекти, финансирани със средства по ЕПИВ.
1.2.3 Промени в националното законодателство
От началота на 2009г. влязоха в сила изменения в Закона за обществени
поръчки, като се промениха праговете за провеждане на обществени поръчки,
променихасе изискванията към участниците и начина на провеждане на комисиите и
оценка на офертите, регламентираха се изискванията към критериите за подбор.
Изменения и допълнения, вързани с ПРСР са:
- изпълнителният директор на Агенцията за обществени поръчки участва в
осъществявания от УО на ПРСР предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
европейските фондове за строителство на стойност, равна или по-висока от
посочената в регламента Директива 2004/17/ЕО; за доставка или услуга на стойност,
равна или по-висока от 1 000 000 лв., и когато през последните две години при
бенефициента са установени нарушения при провеждане на процедури за възлагане
на обществени поръчки. Поддържа се списък на лицата, за които има констатации за
нарушения при разходването на средства по програми на Европейския съюз.
Приета бе Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства
от европейските фондове, приета с Постановление № 96 на Министерски съвет от
23.04.2009 г. която оказа въздейсттвие върху прилагането на дейностите по линия на
техническа помощ и мерки 321 и 322 поради необходимостта от провеждане на
предварителен контрол върху изпълнението на обществени поръчки.
Други, изменения в националното законодателство имащи отношение към
Програмата са :
- Промени в закон за подпомагане на земеделските производители – промените са
свързани с прецизирани на текстове за устройството, функциите, контрола,
осъществяван от и на Разплащателната агенция.
- Приемане на Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република
България през 2010 г. – приет през 2009 г. Със закона се цели установяване
структурата на земеделските стопанства в страната и осигуряване на статистика, която
е съпоставима за всички държави - членки на Европейския съюз, относно структурата
на земеделските стопанства, необходима за развитието на Общата селскостопанска
политика на Общността, като за целта се използват стандартни класификации и общи
определяния за характеристиките на изследванията;
- Закон за Националната агенция за приходите. Създаден е специален ред за
събиране на частни държавни вземания на държавните органи, администриращи
средства от европейските земеделски фондове за недължимо платените и
надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоени
средства по проекти.
- През 2009 г. са приети изменения и допълнения и в Закона за защитените територии,
Закона за почвите и в Закона за биологичното разнообразие, които ще бъдат
съобразявани във връзка с прилагането на мерките от ПРСР.
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2. Оценка на постигнатия напредък по отношение на поставените цели на база на
индикаторите за продукт/извършена дейност и резултат (чл. 2(2)(б) от Регламент
(ЕС) № 1698/2005)
В приложения 1 и 2 към доклада са дадени таблиците с показатели за
наблюдение и оценка на ПРСР, съгласно Общата рамка за наблюдение и оценка
(ОРНО).
2.1. Анализ на постигнатия напредък, по отношение на поставените цели
2.1.1. Преглед на постигнатия напредък и качествен анализ на изпълнението на
целите по мерки
Националният Стратегически план за развитие на селските райони на България
определя следните общи цели за периода 2007-2013.
• Развитие на конкурентноспособни и основани на иновации земеделие, горско
стопанство и хранително вкусова промишленост.
• Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони.
• Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за
заетост в селските райони.
През 2009 год. са прилагани 20 от общо 22-те мерки по Програмата за развитие
на селските райони. В допълнение към мерките, прилагани през 2008 г. стартира и
мярка 312 „ Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.
През 2009 г. бяха определени периоди на прием на заявления за подпомагане по
отделните мерки на РСР както и определени съответните бюджети за всеки период на
прием.
Таблица 10. Информация за периодите на прием на заявления за подпомагане и
съответните бюджети през 2009 г.
Мярка

M121

M122

Период на прием

Минимален
бюджет (евро)

14.05.-30.06.2009г.

18 084 158*

06.07.-31.08.2009

18 084 158*

02.09.- 30.09.2009г.
(Първоначално до
20.10.2009)

18 084 158*

01.10.-22.12.2009
(Първоначално от
22.10.2009, като от
02.11.2009г. е спрян )

18 084 158*

14.05.-31.08.2009г

1 473 714

Забележка
25% от бюджета за 2010г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период
25% от бюджета за 2010г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период
25% от бюджета за 2010г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период
25% от бюджета за 2010г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период
30% от бюджета за 2009г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период
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01.09.-18.12.2009

16.05.-31.07.2009г.

M123

03.08.-15.09.2009
(Първоначално до
30.10.2009)

01.06.- 14.08.2009

982 476

20% от бюджета за 2009г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период

27 018 093

50% от бюджета за 2009г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период

16 961 693

40% от бюджета за 2010г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период

958 514

25% от бюджета за 2009г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период

958 513

25% от бюджета за 2009г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период

4 715 886

20% от бюджета за 2009г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период

M223

30.09.2009 – 11.12.2009

14.05.- 25.07.2009г.

M311
26.07.- 28.10.2009

3 536 914

29.10.- 31.12.2009

3 536 914

15% от бюджета за 2009г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период
15% от бюджета за 2009г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период
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M312

01.07.- 15.09.2009
(Първоначално до
08.09.2009)

14.05-25.06.2009г.

12 222 397

50% от бюджета за 2010г.,
като към тази сума се
добавя остатъка от
предходния период

1 209 501

20% от бюджета за 2007 и
2008г., като към тази сума
се добавя остатъка от
предходния период

M313

M321

26.06.-28.09.2009г.

907 126

29.09.- 31.12.2009

907 126

15.07.- 15.09.2009
(Първоначално до
30.10.2009)

01.08.- 15.09.2009
(Първоначално до
30.10.2009)

M322

52 212 699

40 989 675

15 % от бюджета за 2007 и
2008г., като към тази сума
се добавя остатъка от
предходния период
15 % от бюджета за 2007 и
2008г., като към тази сума
се добавя остатъка от
предходния период

Остатъка от бюджета за
2010г. (до 100% от
бюджета за 2010 г.), като
към тази сума се добавя и
остатъка от предходния
период

Остатъка от бюджета за
2010г. (до 100% от
бюджета за 2010 г.), като
към тази сума се добавя и
остатъка от предходния
период

По мерки М112, М312, М321, М322 постъпилите заявления са достатъчни за
усвояване на целия бюджет по мерките за периода 2007-2013 г. В тази група могат да
бъдат отнесени и мерки М123 и М313, по които напредъкът е значителен и по тях е
налице възможност за усвояване на предвидените бюджети.
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Мярка 121 се прилага изключително успешно по отношение на инвестиции в
подсектор „зърнени култури”, обаче в рамките на т.нар. „гарантирани бюджети”
степента на усвояване е незадоволителна . Мярка 143 също в едни области постига
своите цели, като напр. подпомагането при кандидатстване на млади фермери по
М112, обаче оказваната помощ по мерки 214, 141 и 142 е слаба. По М431-2 в
България са сключени 101 договора, с което са покрити 70% от селските общини, но
съществува риск, че самото изпълнение няма да доведе до постигане на поставените
в Програмата цели, произтичащи от сложността на мярката и бавното разплащане по
нея.
По мерките М111, М122, М223, М226, М311 вероятността от усвояване на
предвидените бюджети на база подадени проекти не е висока.
По мерките от ос 2 М211, М212, М214, към настоящия етап има незначителен
брой бенефициенти, спрямо заложените индикатори, вследствие на което
вероятността за усвояването на предвидените бюджети е ниска. В същата група са и
мерки М141 и М142.
През 2009г. напредъкът в прилагането на ПРСР (на база одобрени заявления за
подпомагане) беше ограничен до 12 мерки - 112, 121, 143, 211, 212, 214, 223, 226, 321,
322 и 511, 431-2.
През 2009 година са извършени плащания само по 8 мерки (спрямо 5 през 2008
г.) – М112, М121, М143, М211, М212, М214, М511 и 611.
•

мерките от ос 1
Дейностите свързани с постигане на целите по ос 1 са както следва:

Мярка
111
„Професионално
обучение,
информационни
дейности
и
разпространение на научни знания”
По мярката не е постигнат напредък през разглеждания период.
В периода от 01.08.2008 г. до 31.10.2008 г. беше отворена първата обява за
прием на заявления. Таблицата по-долу представя броя на получените проекти и
стойността на публичните разходи по мярката:
Причините за липсващия прогрес на мярката се дължат на ллипсата на
експертен капацитет в областта на професионалонто образование довело до
неразглеждаенто на подадените заявления по мярката и необходимостта от
нормативната уредба. През 2010г проблемите са изчистени, подготвени са промени в
нормативната уредба, с цел облекчаване на ДФЗ в процеса на прилагане и на
бенефициентите по мярката при кандидатстване. Завленията са в процес на
разглеждане.
Таблица 11. Подадени заявления по мярка 111 към 31.12.2009 г.

Брой приети
заявления/проекти

91

Общо публични разходи
(хиляди евро)

15 409

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”
Таблицата по-долу представя информация за получени, одобрени, отхвърлени,
договорени и платени заявления по мярката:
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Таблица 12. Приети, одобрени, отхвърлени, договорени и платени проекит оп мярка 112
към 31.12. 2009 г.
Общо
Брой
публични
приети
Година заявлен разходи (хил.
евро)
ия/прое
кти

Отхвърлен
и
заявления/
проекти

Общо
публични
разходи
(хил. евро)

Брой одобрени
заявления/проекти

Общо
публични
разходи
(хил.
евро)

Брой
платени
заявления/
проекти

10 616

41

512

2 112

53 009

1 435

17 974

2 545

63 625

1 476

18 486

Общо
публични
разходи
(хил. евро)

от които
договоре
ни
2008

1 957

2009

3 476

ОБЩО

5 433

48 921

164

86 843

658

135 765

822

4 100
16 450
20 550

463
2 261
2 724

433

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” е една от мерките,
по които успешно се реализират поставените цели.
Значителен прогрес през 2009 г. е постигнат по отношение на платени проекти
по мярката. През 2009г. са платени 97,2% от всички платени по мярката проекти.
Анализът на напредъка по постигане на целите (въз основа на изплатените заявления
за подпомагане) показва, че броят на младите фермери, подкрепени по мярка 112 за
2009г. представлява 36 % от заложените за подпомагане фермери. От одобрените
заявления се вижда, че заложените за подпомагане млади фермери са 66,5%, което
показва преизпълнение на поставената в мярката цел.
Данните относно подадените и одобрените заявления за подпомагане през
2009г. спрямо целите, заложени в ПРСР, са представени в таблиците по-долу:
Таблица 13. Постигане целите на мярка 112 на база одобрени заявления към 31.12. 2009
г.
Брой подадени
заявления
2 724

Цел в
ПРСР

4 096

Напредък по
постигане на
целта %
66,5%

Публични разходи (000 евро)
ЕЗФРСР

Общо

53 872

67 340

Таблица 14. Постигане целите на мярка 112 на база платени заявления към 31.12. 2009 г.
Брой одобрени
заявления
1 476

Цел в
ПРСР

4 096

Напредък по
постигане на
целта %
36%

Публични разходи (000 евро)
ЕЗФРСР
14 789

Общо
18 486

Мярката допринася за постигането на втората подцел на Ос 1, която се отнася
до рационализиране на селскостопанските структури в България. Чрез подпомогнатите
по мярката млади фермери ще се подобри възрастовата структура на земеделските
производители .
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Таблица 15. Платени проекти по мярка 112 по вид селскостопанска дейност към
31.12.2009 г.

Полски култури
Градинарство
Вина
Трайни насаждения
Мляко
Пасящ добитък
(без производство на мляко)
Свине
Домашни птици
Смесени
Други
ОБЩО

Публични разходи
( в хил. ЕUR)

Брой
одобрени
заявления
169
386
33
449
63

%
11,4%
26,2%
2,2%
30,4%
4,3%

115
12
21
50
178
1 476

7,8%
0,8%
1,4%
3,4%
12,1%
100%

ЕЗФРСР
1 690
3 860
330
4 490
630

ОБЩО
2 112,34
4 825
412,47
5 612,07
787,44

919,93

1149,91

119,99
193,98
500
2 056,14
14 789,16

149,99
242,48
625
2 570,19
18 486,47

Качественият анализ на одобрените проекти по мярката показва, че
преобладаваща част от младите фермери се занимават основно с овощни насаждения
– 30,4% и градинарство – 26,2%.
Според анализа на земеделските производители, чиито проекти са получили
първата част на финансовата помощ по мярка 112, 57,4% от тях са направени от мъже
и 42,6% от жени. Съгласно данните от статистическо изследване на Дирекция
„Агростатистика” относно „Структурата на земеделските стопанства в България
през стопанската 2006/2007 година” 80,1% от управителите на стопанства са мъже и
19,9% са жени. Това показва, че чрез мярка 112 се подобрява това съотношение и се
увеличава дела на жените, които управляват земеделски стопанства.
Успехът на мярката в значителна степен се дължи и на оказаната консултантска
помощ от страна на НССЗ, както и на проведените целенасочени информационни
кампании.

Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
Приемът на заявления за подпомагане по мярката започна от 17.04.2008 г.
Таблицата по-долу представя информация за подадени, одобрени, отхвърлени и
договорени заявления/проекти по мярката:
Таблица 16. Приети, одобрени, отхвърлени, договорени и платени проекти по мярка 121
към 31.12. 2009 г.
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Година

Общо
Отхвърле Общо Отхвърле
Брой
публич
ни
публични
ни
приети разходи (хил. заявлени
ни
заявлени
заявлен
евро)
я/проекти разходи я/проекти
ия/прое
(хил.
кти
евро)

Брой одобрени
заявления/проекти

Общо
Брой
публични платени
разходи заявлени
(хил.
я/проекти
евро)

Общо
публич
ни
разход
и (хил.
евро)

от
коитодого
ворени
2008

1 557

2009

1 061

ОБЩО

2 618

214 496

2

151 898
366 394

214

2

365

66

66

1 502

68

68

1 867

60 933

0

1 494

156 169

576

71 427

1 859

217 102

576

71 427

365

По мярката са одобрени 1 867 заявления. Стойността на публичните разходи е
217 102 млн. евро. Отхвърлени и оттеглени са 130 заявления със стойност на
публичните разходи 21 748 млн. евро.
През 2009 г. са изплатени 576 проекта на стойност 71 427 млн. евро (национални
средства и средства от ЕЗФРСР).
Анализът на напредъка по постигане на целите (въз основа на подадени заявления
показва добър напредък 48,6% от поставената цел за подпомогнати земеделски
производители и 75,5% от поставената цел за инвестиции, а на база одобрени
заявления 34,6% от поставената по мярката цел за подпомогнати стопанства и 44,7%
за реализирани инвестиции. Напредък по мярката е отбелязан и по отношение на
платени проекти – 10,7% от целите за подпомогнати земеделски производители и
14,5% от целите за инвестиции.
Мярка 121 се прилага изключително успешно по отношение на инвестиции в
подсектор „зърнени култури”, обаче в рамките на т.нар. „гарантирани бюджети”
степента на усвояване е незадоволителна и от тази гледна точка за постигането на
целите в подсекторите „мляко”, „други животновъдни сектори” и инвестиции, свързани
с Нитратната директива, мярката постигнатия напредък е незадоволителен.
Данните относно одобрените и подадени заявления за подпомагане през 2009г.
спрямо целите, заложени в ПРСР, са представени в таблиците по-долу:
Таблица 17. Постигане целите на мярка 121 на база одобрени проекти към 31.12. 2009 г.

Брой
одобрени
заявления

1 867

Цел в
ПРСР

5 390

Напредъ
к по
постиган
е на
целта %

34,6%

Публични разходи
(000 евро)

ЕЗФРСР
173 682

Общ обем
на
инвестици
ите
(000 евро)

Цел в
ПРСР
(000
евро)

Постиг
ане на
целта
%

Общо

217 102

434 204

970 737

44,7%
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Таблица 18. Постигане целите на мярка 121 на база платени проекти към 31.12. 2009 г.

Брой
одобрени
заявления

576

Цел в
ПРСР

5,390

Напредъ
к по
постиган
е на
целта %

10,7%

Публични разходи
(000 евро)
ЕЗФРСР

57 142

Общ обем
на
инвестици
ите
(000 евро)

Цел в
ПРСР
(000
евро)

Постиг
ане на
целта
%

Общо

71 427

140 799

970 737

14,5%

Анализът на изплатените проекти показва, че само 7,7% от проектите (което
прави 7,3% от публичните разходи) се намират в необлагодетелствани райони, което
се дължи на по-големите трудности, които земеделските стопани срещат при
изпълнението на инвестиционните проекти.
По-голямата част от проектите са в сектора на полските култури – 87,0 %,
следван от сектор вино 1,2%, и трайни насаждения – 1,04 %. Инвестициите са основно
за оборудване, а всекторите като мляко, свине, птици, в които се финанисра
въвеждане на страндарти за хигиена и хуманно отношение преобладават
инвестцициите, свързани с реконструкция и модернизиране на сградите. Само 0,7% от
публичните разходи са за инвестиции в млечния сектор.
Таблица 19. Одобрени проекти по мярка 121 по вид дейност и вид инвестиция към
31.12.2009 г.

Земеделски подотрасъл

Категория
инвестиции

Полски култури

оборудване
оборудване

брой
одобрени
заявления
501
7

Вина

Публични разходи ( в
хил. ЕUR)
%
87,0%
1,2%

оборудване
Трайни насаждения

6
оборудване
сгради

Мляко
Пасящ добитък
(без право на мляко)
Домашни птици

Други
ОБЩО

оборудване
сгради
оборудване
сгради
оборудване
сгради
други

2
2

1,04%

0,7%

1

ОБЩО

49607,63

62009,54

253,67

317,09

193,35

241,69

25,45
217,19

31,81
271,48

47,96

59,95

28,58

35,73

9,7%

3499,2
3268,83

4374
4086,03

100%

57 141,86

0,2%
1
0,2%
24
32
576

ЕЗФРСР

140 798,73

В талицата по-долу са посочени стойносттите на приети и одобрени проекти по
гарантраните бюджети.
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млн. евро
Публични разходи
Приети
Гарантирани вкл.:
Нитрати
Мляко
Други животински
сектори
Биологично
Договорени
Гарантирани вкл.:
Нитрати
Мляко
Други животински
сектори
Биологично

Общо
42.06
14.36
11.69
13.26
2.75

17,59
4,99
6,86
5,61
0,13

От стартирането на мярка 121 през април 2008 г. до края на 2009 г. броят на
подадените проектите свързани с гарантираните бюджети по мярката е твърде малък.
Това се дължи на обстоятелството, че гарантираните бюджети са заделени за
инвестиции, извършвани основно от животновъдни стопанства, които поради
спецификата на своето производство много по-трудно се справят в условията на
икономическа и финансова криза. Това особено важи за сектор ”мляко”, където
инвестиции трябва да бъдат извършени от ферми “втора” и “трета “ група, свързани с
качество на млякото при намаляващи изкупни цени на млякото. Същевременно
животновъдните стопанства, тъй като в повечето случаи разполагат с по-малко земя,
съответно получават и много по-малки средства по линия на директните плащания по
първи стълб на ОСП. В условията на финансова криза осигуряването на финансиране
за тези инвестиции също е проблем за потенциалните кандидати. Недоверието от
страна на банкови и други институции и повишената цена (лихви) на заемните ресурси
не дава възможност на голяма част от животновъдните стопанства да осигурят
съфинансиращата си част по проектите по мярка 121 и те се отказват да
кандидатстват.

Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”
Напредъкът по мярката е незначителен. До края на 2008г. няма подадени
проекти по мярката, докато през 2009 г. подадените проекти са 2 със стойност на
исканата субсидия 22 368,00 евро.
Слабият интерес за кандидатстване за подпомагане се дължи основно на
следните причини:
1. Дребна по размер частна собственост (90% от реституираните гори са под 1 ха).
Това води и до малки суми за подпомагане.
2. Собствениците са отдалечени от горите си и не се интересуват от тях.
3. Сдруженията на собственици на гори (горските кооперации) покриха найналежащите си нужди с подпомагане по мярка 1.4. на Програма САПАРД.
Общините в момента смятат за по-престижно да готвят проекти по мерки 321 и
322 и възможностите за кандидатстване по 122 остават на заден план.
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Приемът на заявления за подпомагане по мярката започна от 01.11.2008 г.
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Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по мярката.
Таблица 20. Приети заявления по мярка 123 към 31.12.2009 г.

Година

Брой
Общо
Общо
отхвърлени
публични
Брой приети
публични
заявления/пр
разходи
заявления/проект
разходи
оекти
(хиляди
евро)
и
(хиляди евро)

2008

29

15 782,83

2009

109

42 023,33

138

57 806,16

5

7 156

5

7 156

ОБЩО

Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране”
Приемът на заявления за подпомагане започна от 01 септември 2008г.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления/проекти по
мярката:
Таблица 21. Приети заявления по мярка 141 към 31.12. 2009 г.

Година

Общо
Брой приети
публични
заявления/проект
разходи
и
(хиляди евро)

2008

214

1 605,00

2009

533

3 997,5

747

5 602,50

ОБЩО

Причините за относително слабия интерес към мярка 141 са:
• Необходимостта от даване на приоритет в работата на Националната служба
за съвети в земеделието при подготовка на заявления по тази мярка. Концентрацията
на службата беше върху изготвянето на бизнес планове по мярка 112 „Създаване на
стопанства на млади фермери”;
• Необходимост от провеждане на целенасочена работа и нформационни
кампании от страна на НССЗ с потенциалните кандидати по мярката ;
• Липсата на одобрени проекти по мярката също се явява въздържащ фактор
при кандидатстване. Значителното забавяне на одобрението на вече подадени през
2008 заявления демотивира потенциалните кандидати по мярката.
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• Наличието на ограничаващи критерии за допустимост по мярката (изискването
нито една от отглежданите култури да не надвишава 85% от общия икономически
размер на стопанството) изключва като възможност за кандидатстване фермери от
планинските райони отглеждащи например картофи или само животни, като по своята
същност тези стопапрства са полупазарни защото една част от продукцията им
наистина се използва за собствена консумация. Друг ограничаващ критерии е
допустимаия възрастов праг (до 60 г.) на подпомагане, което силно редуцира
възможността за кандидатстване. От данните заложени в табл. 12 Възрастова
структура се вижда, че най-голям е процента на групата от 15-65 г. – 65,6%. Също
така съществено влияние има и критерият „да не получават държавна пенсия за
осигурителен стаж и възраст”. В България голям дял от хората в трудоспособна
възраст имат професии, при които възрастовата граница за придобиване на държавна
пенсия е по-ниска. Важно е да се обърне внимание и на това, че голяма част от хората
в пенсионна възраст са трудоспособни и са заети в сектор земеделие.
Мярка 142 „Създаване на организации на производители”
Приемът на заявления за подпомагане започна от 01 септември 2008г. По
мярката няма постигнат напредък.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления/проекти по
мярката през 2008 г.
Таблица 22. Приети заявления по мярка 142 към 31.12. 2009 г.
Брой приети
заявления/проекти

1

Общо публични разходи
(хиляди евро)

30,00

През 2009 г. няма постъпили проекти. До края на 2009 г. постъпилия през 2008 г.
проект не е одобрен. Причина за това е становище от ЕК, в което се посочва, че
организациите на производители, признати при условията на САПАРД следва да
продължат да получават финансова помощ по ПРСР след окончателно приключване
на плащанията по САПАРД. Плащанията по САПАРД приключиха в края на 2009 г. и
след това, през 2010 г., проектът беше одобрен.
Причините за слабия интерес по мярката се дължат на трудния процес на
коопериране на дребните зедемеделски стопанства, липсата на взаимно доверение и
най-вече неводенето на счетоводство от тяхна страна, което възпрепяства процеса на
организиране и кандидатстване.
До момента интерес по мярка 142 проявяват единствено организациите на
производители, признати при условията на Програма САПАРД. Като най-голяма
трудност се откроява изискването членове на организациите да бъдат само физически
лица или ЕТ – условие, което не съществуваше по Програма САПАРД. Обсъжда се
промяна на това условие на мярката при следващото изменение на ПРСР.
Мярка 143 “Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и
Румъния”
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления/проекти по
мярката:
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Таблица 23. Подготвени и одобрени заявления по мярка 143 към 31.12. 2009 г.
Брой
Брой
Брой
Брой
подготвени
одобрени
подготвени
одобрени
заявления/пр заявления/пр заявления/пр заявления/пр
оекти
оекти
оекти
оекти
2008 г.
2008 г.
2009 г.
2009 г.
мярка 112 „Създаване на
стопанства на млади
фермери”,
measure 214 мярка 214
„Агроекологични
плащания”,
мярка 141 „Подпомагане
на полу-пазарни
стопанства в процес на
преструктуриране”

1 525

381

3 240

913

963

601

943

630

164

0

640

0

9

Мярка 121
2 652

Общо

982

4 832

1 543

Таблица 24. Подготвени заявления по мярка 143 общо и по региони в периода 1.0131.12. 2009 г.

112
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Благоевград
Бургас
Варна
В. Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Ст. Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Всичко:

88
95
78
156
147
70
49
162
60
117
52
177
157
39
139
218
53
207
61
147
55
55
299
126
229
125
79

214
44
80
11
55
23
29
28
4
43
5
13
9
19
20
149
86
9
24
30
37
30
27
31
82
15
30
10

3 240

943

141

121

ОБЩО

1
69
9
22
87
10
11
10
20
21
10
10
15
3
56
55
10
42
34
20
35
4
17
25
11
11
22

0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4

133
244
98
233
257
109
89
178
123
143
75
196
191
63
344
359
72
273
125
205
120
86
347
233
255
166
115

640

9

4 832
28

Таблица 25. Одобрени и отхвърлени заявления по мярка 143 общо и по региони в
периода 1.01- 31.12. 2009 г.

ОССЗ
Благоевград
Бургас
Варна
В. Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Ст. Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
ОБЩО

112
10
36
15
53
21
33
16
49
5
75
24
33
30
12
52
39
18
57
26
70
15
15
59
17
37
44
52
913

Одобрени
214
141
5
0
47
0
8
0
50
0
2
0
0
0
96
0
0
0
38
0
4
0
0
0
0
0
78
0
2
0
46
0
17
0
13
0
24
0
14
0
48
0
34
0
2
0
18
0
59
0
7
0
6
0
12
0
630
0

ОБЩО

15
83
23
103
23
33
112
49
43
79
24
33
108
14
98
56
31
81
40
118
49
17
77
76
44
50
64
1543

112
8
8
12
11
9
16
2
21
2
5
14
20
10
7
20
19
3
7
10
14
4
10
18
4
28
9
11
302

Отхвърлени
214
141
0
0
22
0
18
0
2
0
1
0
0
0
4
0
4
0
0
0
1
0
2
0
0
0
5
0
0
0
9
1
5
0
1
0
6
0
7
0
7
0
6
0
1
0
12
0
24
1
4
0
16
0
1
0
158
2

ОБЩО

8
30
30
13
10
16
6
25
2
6
16
20
15
7
30
24
4
13
17
21
10
11
30
29
32
25
12
462

Плащанията към НССЗ по мярка 143 са направени въз основа на броя заявления,
които са изготвени за бенефициентите на ПРСР и са одобрени от РА.
Платени са 5 проекта на стойност 0, 781 млн. евро, от които 4 през 2009 г. на
стойност 0,779 млн. евро.
Мярка 143 в едни области постига своите цели, като например подпомагането
при кандидатстване на млади фермери по М112, обаче оказваната помощ по мерки
214, 141 и 142 е по-скоро в „оранжевата зона”. Очакванията са, че след приключване
на М112 работата на НССЗ по последните посочени мерки да се активизира.
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Тази мярка допринесе за постигането на третата подцел по ос 1, която се отнася
до подобряване на уменията и насърчаване на иновациите чрез разпространение на
знания и изграждане на човешки ресурси.
Мярката е допринесла за подобряване на съветническите услуги, предоставяни
на земеделските производители. Резултатите от прилагането на тази мярка пряко са
повлияли резултатите от прилагането на мярка 112.
Анализът на напредъка по постигане на целите (въз основа на одобрените
заявления за подпомагане) показва, че общият брой на подпомогнатите земеделски
производители по мярка 143 за 2008г. и 2009 г. възлиза на 9.3% от целевия брой,
заложен в Програмата. Мярката постига по-добре целите си по отношение на млади
фермери – 32,4% и незадоволително по отношение на полупазарни стопанства и,
организации на производители и агроекология. Данните относно подпомогнатите
стопани през 2008г. спрямо целите, заложени в ПРСР, са представени в таблицата подолу:
Таблица 26. Постигане на целите на мярка 143 на база одобрени заявления изготвени от
НССЗ към 31.12. 2009 г.

Брой подпомогнати млади
фермери
Брой подпомогнати
полу- пазарни стопанства
Брой подпомогнати групи
производители
Брой подпомогнати
кандидати по мярка 214
Общо

Цел в ПРСР

Брой одобрени
заявления

постигане на целта
в%

4 000

1 294

32,4%

3 000

1 231

41,0%

27 150

2 525

9,3%

20 000
150

• мерки от ос 2, свързани с устойчиво управление на земеделските земи
Проблемите за слабия напредък по мерките от ос 2 са както следва:
1. Имидж на агроекологичната мярка като „трудна”.
По една или друга причинна агроекологичната мярка се счита за много трудна мярка
още по време на разработването и изпълнението на програма САПАРД. Този имидж
автоматично се прехвърля на мярка 214, въпреки че тя се различава от мярката по
САПАРД по отношение на обхват и изпълнение на организацията.
2. Пълна липса на опит при изпълнението на агроекологични мерки.
Агроекологичната мярка по програма САПАРД не беше изпълнена, като по този начин
не се изгради капацитет и опит у всички заинтересовани страни- УО, РА,
консултантските служби, стопанствата и др.
3. Липса на „собственост” в Разплащателната агенция върху мерките,
базирани на площ от ос 2 (мерки 211, 212 и 214).
За мерките, базирани на площ от ос 2 , в това число и агроекологичната мярка в РА
няма специализирано звено, отговарящо за тях. Мерките, базирани на площ, като част
от отдел „Директни плащания”, не се считат за същински мерки за развитие на
селските райони. В същото време статутът им в отдел „Директни плащания” не е
напълно изяснен.
4. Недостатъчен административен капацитет в дирекция РСР по
отношение на мерките от ос 2.
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5. Чрез мярка 143, НССЗ е единственият консултант за мярка 214, платен
по ПРСР.
Поне до края на 2009 г. НССЗ е определена за единствения консултант за
бенефициентите по мярка 214, платен по ПРСР. Следователно, броят консултации,
които НССЗ планира за 2008 и 2009 г.- респективно 800 и 1,400 е доста нисък, като се
има предвид, че целевия брой на стопанствата е 40,000. Това означава, че
подпомагане от НССЗ се планира за най-много 3.5 % от целевите бенефициенти.
Корективните дейности могат да включват по-бързо одобряване и започване на
агроекологични обучения по мярка 111 или навременно одобряване на мярка 114;
6. Недостатъчна и нецеленасочена информационна кампания по мерките
от ос 2.
7. Противоречие между изискванията за получаваен на ДПП и плащанията
за земи с висока приордна стойност (ВПС).
Мярка 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински
райони”
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по мярката през
2007, 2008 и 2009 г.

Таблица 27. Приети, одобрени платени заявления по мярка 211 към 31.12. 2009 г.

Брой подадени заявления през 2007

ДФЗ
22 652

Брой одобрени заявления за 2007
Общо публични разходи (хил. евро)
Платени публични разходи (хил. евро)
Брой подадени заявления през 2008
Брой одобрени заявления за 2008
Общо публични разходи (хил. евро)
Платени публични разходи (хил. евро)
Финнасови корекции за заявленията 2007
Брой подадени заявления през 2009
Брой одобрени заявления за 2009
Общо публични разходи (хил. евро)
Платени публични разходи (хил. евро)

22 646
12 377
12 454
12 377
24 151
24 026
11 505
11 233
- 1 576
26 246
0
0
0

В таблиците по-долу са посочени данни са за относителния дял на одоберните
кандидати по мярка 211 по размери и площи за:
Таблица 28. Относителен дял на одоберни кандидати по мярка 211 по размери на
площите за азявления 2007 г.

Размери брой
от –до в бенефици
ха
енти

Обща площ
ха

Изплатена
сума в евро

% от
изплатена % от
сума в евро площта

% от брой
бенефицие
нти
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до 50
над 50
Общо

21 647
999
22 646

108 726
163 675
272 401

7 981 209
4 398 858
12 380 067

64,47
35,53
100,00

39,91
60,09
100,00

95,58
4,42
100,00

Таблица 29. Относителен дял на одоберни кандидати по мярка 211 по размери на
площите за заявления 2008 г.

% от
брой
% от
брой
Размери бенефици
Изплатена
изплатена
% от
бенефи
Площ в ха
в ха
енти
сума в евро
сума в Евро площта циенти
до 50
22 790
128 525
6 898 726
59,92
41,43
94,88
над 50
1 236
181 668
4 615 113
40,08
58,57
5,12
Общо
24 026
310 193
11 513 839
100,00
100,00
100,00

Таблица 30. Относителен дял на одоберни кандидати по мярка 211 по размери на
площите за заявления 2009 г.

Размер
в ха
до 50
над 50
Общо

% от
брой
изплат
ена
бенеф
% от брой
ициент
сума в % от
Изплатена
бенефициен
и
Площ в ха
евро
ти
сума в евро
площта
25 066
136 940
11 700 236 64,03
45,44
95,47
1 188
164 425
6 573 694 35,97
54,56
4,53
26 254
301 365
18 273 930 100,00
100,00
100,00

*- данните за одобрени заявления 2009 г. са към 30 май 2010 г.
Ферми с големина до 50 ха.
Анализът на данните от заявленията показва, че мярката ефективно подпомага
фермите с големина до 50 ха с над 95% от всички подпомагани. Също така тяхния
брой постепенно нараства (почти 16%) от 21 647 подпомогнати през 2007 г. на 25 066
през 2009 г. Делът на площите на тази група нараства също нараства с почти 10 %.
Плащанията за хектар за тази група ферми се увеличиха от 90 евро/ха до 110
евро/ха през 2009 г. Така по-голямата част от подпомогнатите ферми се очаква да
ползват увеличените плащания, които те в действителност получиха едва през 2010 г.
Ефектът от повишаването на плащанията за необлагодетелствани райони за
тази група ферми не беше изследван от подадените през 2009 г. Заявления. Очаква се
това да стане относно заявленията, подадени в кампанията за 2010 г.
Ферми с големина над 50 ха.
1 188 ферми са подпомогнати през кампанията за 2009 г., което е увеличение с
18,9% в сравнение с фермите, подпомогнати през 2007 г. Броят на фермите в тази
група е променлив, започвайки от 999, стигайки 1 236 и после спадайки до 1 188.
Същите промени са наблюдавани и за общата подпомагана площ – върхът е през 2008
г., последван от намаление през 2009 г.
Качественият анализ на прилагането на мярката показва, че тя допринася в
значителна степен за постигане на целите, заложени с индикаторите за резултат като
подпомага 40,2% от предвидените по мярката стопанства от планински райони.
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Налице е ръст спрямо 2007 год. с 3,2%. Поставената цел за подпомогната площ на
база оторизирани заявления 2008 г. е почти изпълнена – 94,6% от заложената цел.
Заявления 2009 г. Са отризирани през 2010 г. И същите не са обект на анализа по
отношение изпълнение на поставените по мярката цели.
На база на горния анализ може да се направи извода, че по мярката се
подпомагат повече на брой по-дребни фермери, което допринася за постигане целта
на мярката да противодейства на обезлюдяването на тези райони. Неизпълнението на
индикатора за брой подпомогнати стопнаства се дължи на надценяването на
стопанствата с по-малък размер на площите, като не е отчетен процеса на
преструктуриране
и
уедряване
на
стопанствата,
който
протича
след
присъединяването.
През 2008 г. са изплатени заявленията, подадени през 2007 г. и част от
заявленията подадени през 2008 г. За заявленията, подадени през 2008 г. са платени
общо 11,233 млн. евро. През 2009 г. са извършени корекции относно тази мярка в
размер на 1,576 млн. евро за подадените през 2007 г. Заявления, подадени през 2009
г. не са оторизирани и разплатени през 2009 г.
Данните за платените средства през 2008 и 2009 г. за заявления подадени през
2008 г. са представени в таблицата по-долу:
Таблица 31. Заявени и оторизирани заявления и площи за заявления 2008 г., платени
през 2008 и 2009 г.
Мерки

Брой
фермери
(първона
чално
заявени)

Планински
необлагодетелстван
и райони

24 151

Площ /ха/
(първонача
лно
заявени)

311 289

Брой
кандидати
получили
субсидия

24 026

Площ /ха/
подпомогна
ти

310 194

Платена
сума
/хил. евро/

11 233

Данни за заявленията, подадени през 2008 г. и платени през 2009 г. са
представени в таблицата по-долу:
Таблица 32. Постигане на целите по мярка 211 въз основа на платените заявления до
31.12.2009 г.
Брой
заявител
и,
получил
и
субсиди
и

Цел в ПРСР

24 026

60 000

Напредък
в
изпълнени
ето на
целите в
%
40%

Подпом
огната
площ
/ха/

Цел в ПРСР

310 194

328 000

Напредък в
изпълнениет
о на целите
в %

94,6%

Изплатени
суми
/млн.
евро/

7 218

Прилагането на мярката е свързано с устойчиво управление на земеделските
земи и е насочено към съхранение на земеделската дейноств планнските райони,
подпомагане поддържането на ландшафта и съществуващото биоразнообразие и
противодействие на обезлюдяването и изоставянето на земята в тези райони.
Качественият анализ на прилагането на тази мярка (въз основа на платените
заявления) показва, че тя подпомага значително постигането на целите, заложени с
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идникаторите, подкрепяйки 40% от планинските ферми планирани в тази мярка.
Наблюдаваното нарастване в сравнение с 2007 г. е с повече от 2,3 %. Целта,
определена за подпомогнатите площи въз основа на оторизираните заявления през
2008 г. беше почти постигната – 94,6%. Заявленията през 2009 г. бяха оторизирани
през 2010 г. Те не са предмет на анализ по отношение на постигането на целите на
мярката.
От гореизложения анализ може да се направи извод, че повечето малки
фермери са били подпомогнати от мярката, което допринася за постигането на
нейната цел да спомогне за предотвратяване на обезлюдяването на тези региони.
Неизпълнението на индикатора за брой на подпомогнатите ферми е поради
надценяването на малките ферми в процеса на реструктуриране и нарастване на
фермите, който тече след присъединяването на България към ЕС.
Очаква се през следващите години от програмния период допустимите за
подпомагане площи по мярката плавно да нарастват.
Мярка 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони,
различни от планинските”
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по мярката:
Таблица 33. Приети, одобрени платени заявления по мярка 212 към 31.12. 2009 г.
Брой подадени заявления през 2007
Брой одобрени заявления 2007
Общо публични разходи (хил. евро)
Платени публични разходи
Брой подадени заявления през 2008
Брой одобрени заявления 2008
Общо публични разходи (хил. евро)
Платени публични разходи
Финансови корекции за заявленията 2007 г.
Брой подадени заявления през 2009
Брой одобрени заявления 2009
Общо публични разходи (хил. евро)
Платени публични разходи

9 417
9 411
3 761
3 786
10 017
9 977
3 801
3 757
- 352
10 835
0
0
0

В таблиците по-долу са посочени данни са за относителния дял на одоберните
кандидати по мярка 212 по размери и площи за:

Таблица 34. Относителен дял на одоберни кандидати по мярка 212 по размери на
площите за заявления 2007 г.

Размери брой
в ха
бенефициенти Площ в ха
8 711
45 203,
до 50
700
134 862
над 50
Общо
9 411
180 065

Изплатена
сума в
Евро

1 857 038
1 905 591
3 762 629

% от
изплатена
сума в
% от
% от брой
Евро
площта бенефициенти

49,35 25,10
50,65 74,90
100,00 100,00

92,50
7,50
100,00
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Таблица 35. Относителен дял на одоберни кандидати по мярка 212 по размери на
площите за заявления 2007 г.

% от брой
% от
Размери брой
бенефицие
Изплатена
изплатена % от
в ха
бенефициенти Площ в ха
сума в евро площта
нти
сума в евро
9 187
54 278
1 886 486
49,51
26,96
92,09
до 50
790
144 058
1 924 134
50,49
73,04
7,91
над 50
9 977
201 336
3 810 620
100,00
100,00
100,00
Общо

Таблица 36. Относителен дял на одоберни кандидати по мярка 212 по размери на
площите за заявления 2009* г.

Размери брой
в ха
бенефициенти Площ в ха
10 056
59 296
до 50
762
140 877
над 200
10 818
200 173
Общо

% от
Изплатена изплатена
сума в
сума в
% от
Евро
Евро
площта

2 456 386
2 133 556
4 589 942

53,52
46,48
100,00

29,62
70,38
100,00

% от брой
бенефициенти

92,96
7,04
100,00

*- данните са на база оторизирани заявления към 30 май 2010 г.
Анализът на данните по заявления, подадани през 2007, 2008 и 2009 г. показва,
че най-голям е броя на подпомогнатите в групата до 50 ха над 92% от всички
подпомагани. Нараства броя на подпомаганите в тази група – от 8 691 подпомогнати
през 2007 г. на 10 086 през 2009 г. Делът на площите на тази група нараства – от
25,1% за азявления 2007 г. на 29,6% за заявления 2009 г., нараства и размера на
подпомаганите в тази група площи (от 45 203 ха за заявления 2007 на 59 296 ха за
заявления 2009 г.). Групата на тези над 50 ха представлява около 8% от
подопомогантите по мярката, а делът на подпомогнатите площи на тази група макар и
най-голям намалява от 74,9% за заявления от 2007 г. на 70,38% за азявленията от
2009 г.
През 2008 г. се наблюдава увеличение на първоначално подадените заявления в
необлагодетелстваните райони в сравнение с 2007 г. Увеличението на броя подадени
заявления по мярка 212 е с 600 и на първоначално заявените площи с 22 644 ха
повече през 2008 г спрямо 2007 г. Увеличава се броя на подадените заявления през
2009 г. спрямо 2008 г. с 818 броя заявления.
Очаква се през следващите години от програмния период допустимите за
подпомагане площи по двете мерки плавно да нарастват.
Прилагането на мярката е свързано с поддържане на земеделските земи в
“другите” необлагодетелствани райони, подпомагане поддържането на ландшафта и
намаляване на обезлюдяването в тези райони.
Общо извършените плащания по мярката за заявления, получени през 2008 г. и
платени през 2009 г. са в размер на 7,218 млн.евро. Направени са финансови корекции
в размер на 352 255 евро. Заявленията, подадени през 2009 г. не са оторизирани и
разплатени през 2009 г.
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Данните за платените средства за заявления подадени през 2008 г. са
представени в таблицата по-долу:
Таблица 37. Заявени и оторизирани заявления и площи за заявления 2008 г., платени
през 2008 и 2009 г.
Мерки

Брой
фермери
(първона
чално
заявени)

Други
необлагодетелстван
и райони

10 017

Площ /ха/
(първонача
лно
заявени)

Брой
кандидати
получили
субсидия

203 110

9 977

Площ /ха/
подпомогна
ти

Платена
сума
/хил. евро/

3 757

201 336

Таблица 38. Постигане на целите по мярка 212 въз основа на платените заявления до
31.12.2009 г.
Брой
заявител
и,
получил
и
субсиди
и

Цел в ПРСР

9 977

10 000

Напредъ
кв
изпълне
нието на
целите в
%
99,8%

Подпомо
гната
площ
/ха/

201 336

Цел в ПРСР
Напредък в
изпълнениет
о на целите
в %

110 000

183%

Изпл
атени
суми
/млн.
евро/

3
757

Качественият анализ на прилагането на мярката показва, че тя допринася в
значителна степен за постигане на целите, заложени с индикаторите за резултат като
подпомага 99,9% от предвидените по мярката стопанства от планински райони (на
база одоберни заявления 2008 г.). Налице е ръст спрямо 2007 г. с 6%. Поставената
цел за подпомогната площ на база оторизирани заявления 2008 г. е преизпълнена 183% спрямо заложената цел по мярката. Заявления 2009 г. са отризирани през 2010 г.
и същите не са обект на анализа по отношение изпълнение на поставените по мярката
цели в настоящия доклад.
На база на горния анализ може да се направи извода, че мярката е постигнала
своите цели по отношение на подпомогнит стопнства и площи. По мярката се
подпомагат повече на брой по-дребни фермери, което допринася за постигане целта
на мярката да противодейства на обезлядяването на тези райони. Недостатъчното
усвояване на предвидения бюджет по мярката се дължи на неправилонто допускане за
по-голям дял ан площите в по-малки размери, като не е отчетен прлотичащия процес
на уедряване, който протича след присъединяването на страната към ЕС.
Мярка 214 „Агроекологични плащания”
По мярка 214 „Агроекологични плащания” през 2008 са подадени 1 462
заявления. От тях в 1058 има одобрени парцели за участие в мярката. Площите
одобрени за подпомагане през 2008 г. са 40 738 ха, а изплатените средства по
заявления 2008, изплатени през 2009 г. са в размер на 2,164 млн. евро.
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Таблица 39. Мярка 214 „Агроекологични плащания”- разбивка по под-мерки за
заявления 2008 и 2009 г.

Схема

Биологично
земеделие
(общо)
Биологично
земеделие
Биологично
пчеларство

ВПС (общо)
Възстановяване
и поддържане на
недоизпасани
затревени площи
с ВПС (ВПС 1)
Възстановяване
и поддържане на
преизпасени
затревени площи
с ВПС (ВПС 2)
Поддържане на
местообитания
на защитени
видове в
обработваеми
площи в ОВМ
Традиционни
овощни
градини (общо)
Поддържане на
традиционни
овощни градини
Защита на
почвите и
водите (общо)
Сеитбообращени
е за опазване на
почвите и водите
Контрол на
почвената
ерозия
Традиционно
отглеждане на
животни( общо)
Опазване на
застрашени от
изчезване
местни породи
Традиционни
практики на
сезонна паша
/Пасторализъм/

Брой
Брой
Площи
Площи
животни/п
животни/п
челни
за които за които
челни
е
е
семейств Одобрен
семейств
кандида кандида
а за
и
а за
тствано тствано
които е
заявлени
които е
кандидатс
я
през
през
кандидатс
2008
2009
твано
твано
(ха)
(ха) - ***
през 2009
през 2008
- ***

Подадени
заявления

Одобре Обща сума
ни
Одобрен
животни индикативн
и площи
/пчелни
и суми
(ха)
семейст
(евро за
ва
година)*

1 322 908,78
667

6 372,38

8 128,64

369

6 372,38

8 128,64

298

17 244

17 244

1 412

35 056,29

30
521,87

1 313

33 969,92

28
761,02

92

891,46

7

20 637

217

3 573

7 592,92

83

3 573

20 637

134

17 244

944 638,60

17 244

378 270,18

646

32 988,35

2 224 196,04

28 613,29

602

32 066,

2 174 885,94

976,45

982,45

43

872,47

41 683,54

194,91

784,40

784,4

1

49,06

7 626,56

75

60,42

68,38

68,38

22

26,13

5 178,51

75

60,42

68,38

22

26,13

5 178,51

289

4 556,84

4 199,40

70

2 877,85

71 869,38

3

100,01

874,69

874,69

0

0,00

0,00

286

4 456,83

3 324,71

3 323,97

70

2 877,85

71 869,38

751

10 862,59

12
852,66

9 326

26 913

165

1 354,93

9 326

26 913

118

12 912,2

47

1 272

1 120

40 738

507

244

10 862,59

3030**

56 908,52

12
852,66

9 326

1 214 991,10

9 326

995 149,41

219 841,69

55 152,3
Общо

26 570

26 570

4 839 143,81
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*финансова сума за одобрени заявления
**Ощият брой на одобрените заявления не съответства на сумата от одобрени заявления по различните схеми тъй
като един бенефициент може да участва в различните схеми с различни парцели

Анализът на данните на база подадени заявления 2008 и 2009 г. показва, че найголям интерес сред земеделските стопани от гледна точка на заявления и площи има
към направлението „Възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи
с ВПС- ВПС1. Интересът за прилагането на направления „Сеитбообращение за
опазване на почвите и водите” и „Поддържане на местообитания на защитени видове в
обработваеми площи в ОВМ” е много нисък независимо че периодът за подаване на
заявления за тези две направления за кампания 2009 беше удължен. На база
подадени заявления през 2009 г. нараства броя на подпомаганите площи и броя на
подпомаганите животни.
Тъй като през 2009 г. няма одобрени заявления по мярката то анализът се
ограничава до повторение на изводите, направени от предходната година по
отношение на постигане на целите на мярката (на база заявления подадане през 2007
г). Причините за неодобрение на заявления 2009 са следните:
 След предоставяне на новия слой на земите (СИЗП) от страна на МЗХ към ДФЗРА в много физически блокове настъпиха промени, като най-често след
прецизиране на границите на съответния физически блок или блок на
земеделското стопанство площта им намаля. Това означаваше, че
кандидатствалите през 2008 г. със земеделска земя
нямаше да спазят
изскването по мярката да не намаляват заявените площи, което означаваше
тяхонто отхвърляне. За изчистване на проблема бяха направени чрез изменения
в Програмата в рамките на 4-тата нотификация;
 При кандидатите с животни се заблязаха редица пропуски в регистъра на
НВМС. В много случаи посочените в заявлението породи животни се
разминаваха с тези в регистъра на НВМС, най-често поради технически грешки
при въвеждане на информацията в него. С оглед да не бъдат отхвърлени
кандидатите се направи обновяване на базата данни на НВМС.
 Липсващ на специализиран отдел или сектор в ДФЗ-РА, който изцяло да е
отговорен за мерките от ос 2 и в частност мярка 214 .
Качественият анализ на одобрените заявления показва, че броят на одобрените
кандидати за подпомагане по мярката представлява едва 2,6% от поставената в ПРСР
цел, но одобрените за подпомагане площи са 25,5% от поставената цел в програмата.
По отношение на генетичните ресурси броят на одобрените проекти представлява
9,8% от заложената в Програмата цел.

Брой
заявител
и,
получил
и
субсиди
и

Цел в ПРСР

1 058

40 000

Напредък
в
изпълнени
ето на
целите в
%
2,6%

Подпом
огната
площ
/ха/

40 738

Цел в ПРСР
Напредък в
изпълнениет
о на целите
в %

160 000

25,5%

Изплатени
суми
/млн.
евро/

2 448
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Данните от прилагането на мярката водят до тревожни изводи за невъзможността да
се усвои бюджета по мярката, а оттук и непостигане на нейните цели. Предприетите
действия за активизираен ан мяракта са посоечни в т. 5.2

•

мерки от ос 2, свързани с устойчиво управление на горите

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
Приемът на заявления за подпомагане започна от 01 август 2008г.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по мярката:
Таблица 40. Приети, одобрени и отхвърлени заявления по мярка 223 към 31.12. 2009 г.
Година

Брой
приети
заявления/
проекти

Общо
Отхвърлени
Брой договорени
Общо
публични
заявления/проекти
проекти
публични
разходи (хил.
разходи (хил.
евро)
евро)
от които
договорени

2008

28

2009

21

ОБЩО

49

861
3 270

6

20

610

4 131

6

20

610

По отношение на постъпилите заявления през 2009 г. мярката изостава спрямо
2008 г. като приетите проекти са значително по-големи спрямо 2008 г. Това поставя
мярката сред мерките, за които вероятността от усвояване на средствата е малка, ако
не бъдат предприети мерки за активизиране на кандидатите по нея. За подпомагане
кандидатстват основно структурите на Държавната агенция по горите – държавни
горски и ловни стопанства. Забавянето се дължи на забавянето в одобрението на
приетите през 2008 г. проекти по мярката. Напредък е реализиран по отношение
одобрението на проекти. През 2009 г. са одобрени 20 проекта със стойност на
публичните разходи 610 хил. евро. Отхвърлени са 6 проекта със стойност на
публичните разходи – 108 хил. евро.
По мярката няма платени проекти през 2009 г. Предприетите действия за
активизиране на кандидатстването по мярката са посочени в т.5.2.
Данните относно подадените и одобрените заявления за подпомагане през
2009г. спрямо целите, заложени в ПРСР, са представени в таблиците по-долу:
Таблица 41.Постигане целите на мярка 223 на база одобрени заявления към 31.12. 2009 г.
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Брой подадени
заявления
49

Цел в
ПРСР

2 000

Напредък по
постигане на
целта %

Публични разходи (000 евро)
ЕЗФРСР

Общо

3 304

4 130

2,45%

Таблица 42. Одобрени заявления по мярка 226 по вид на бенефициенти към 31.12. 2009 г.
Брой
Вид
бенефициенти
бенефициент

Залесена площ - ха
Иглолистни

Широколистни

Смесени

Общо

63,5

79,18

21,10

163,78

18,00

106,61

124,61

2,97

2,97

16
ДГС/ДЛС
3
общини
1
частни
20
Общо

81,50

188,76

21,10

291,36

Анализът на напредъка по постигане на целите (въз основа на подадени и
одобрени заявления за подпомагане) показва, че заложената цел за подпомогнати
бенефициенти за залесяване се постига в незначителна степен - 1% на база одобрени
заявления и 2,45% на база подадени. По отношение на индикатора за залесени площи
заложената цел от 10 000 ха се постига също незначително-2,9%. Сред одоберинте
бенефициенти по мярката преобладават държавните горски стопанства и държавни
лесничейства -80%. Залесените площи са както селдва – широколистни – 64,8%,
иглолистин – 28% и смесени- 14,2%. С извършеното залесяване се постига борба с
ерозията при 60,2% от залесените площи и борба с промените в климата с 39,8% от
залесените площи. Пет от одобрените заявления са в планински райони и пет в други
необлагодетелствани райони.
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”
Приемът на заявления за подпомагане започна на 01 август 2008г.
Таблицата по-долу дава информация за приетите заявления по мярката:
Таблица 43. Приети, одобрени и отхвърлени заявления по мярка 226 към 31.12. 2009 г.
Брой
Общо
приети
публични
Година заявлен разходи (хил.
ия/
евро)
проекти

Отхвърлен
и
заявления/
проекти

Общо
публични
разходи
(хил. евро)

Брой
договорирани
проекти

Общо публични
разходи (хил.
евро)

от които
договорирани

2008

29

2009

14

TOTAL

43

1 373
922

11

663

18

848

2 295

11

663

18

848
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По отношение на приетите заявления през 2009 г., мярката изостава в
сравнение с 2008 г. Това поставя мярката сред мерките за които вероятността от
усвояване на средствата е малка, ако не бъдат предприети действия за активизиране
на кандидатите по нея. За подпомагане кандидатстват основно структурите на
Държавната агенция по горите – държавни горски и ловни стопанства. Закъснението се
дължи на забавяне в одобрението на приетите през 2008 г. проекти по мярката.
Известен напредък е реализиран по отношение одобряването на проекти. През 2009 г.
са одобрени 18 проекта със стойност на публичните разходи 848 хил. евро.
Отхвърлени са 11 проекта със стойност на публичните разходи 663 хил. евро.
Данните за изпълнение на целите, поставени в ПРСР въз основа на данни от
приети и одобрени заявления през 2009 г. са представени в таблиците по-долу:
Таблица 44. Постигане на целите на мярка 226 на база на данни от приети заявления към
31.12. 2009 г.
Брой одобрени
заявления

Цел в
ПРСР

Напредък за
постигане на целта %

18

1 000

1,8%

Публични разходи (хил. евро)
ЕЗФРСР

Общо
678

848

Таблица 45. Постигане на целите на мярка 226 на база на данни от одобрени заявления
към 31.12. 2009 г.

Възстановяване

Превенция

Общо

Площ в ха

Площ в ха

Площ
в ха

Цел
подпомогнат
а площ в ха

Брой
дейности

Обем на
инвестиции
те

Обем на
инвестициите
в евро

цел (в
млн.евро)

372,250

10,970

383,22

170 000

31

29 000

889

Анализът на напредъка за постигане на целите (въз основа на данни от приети и
одобрени заявления) показва, че поставената цел за подпомагане на бенефициенти за
залесяване се постига в незначителна степен – 1,8% на база на данни от одобрени
заявления и 4,3% на база на данни приети заявления. По отношение на индикатора за
залесени площи, поставената цел от 170 000 ха също се постига в незадоволителна
степен - 0,22%. Одобрените бенефициенти по мярката са само държавни горски
стопанства и държавни лесничейски стопанства. По отношение на индикатора за
залесени площи заложената цел от 170 000 ха се постига също в незначителна степен
- 0,22%. Незадоволително се постига и поставената цел за обем инвестиции - 3,06%
По мярката няма реализирани плащания по проекти през 2009 г.

•

Мерки от ос 3

.
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
Приемът на заявления за подпомагане по мярката започна на 01.12.2008 г.
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Таблицата по-долу дава информация за приетите заявления по мярката:
Таблица 46. Приети заявления по мярка 311 към 31.12. 2009 г.
Година

Брой приети
заявления/проекти

Общо публични разходи
(хиляди евро)

2008

5

1 039

2009

52

9 056

ОБЩО

57

10 095

Мярката бележи напредък по отношение на постъпили заявления, но техният
брой е незначителен спрямо заложените по мярката цели. Това поставя мярката сред
мерките, за които вероятността от усвояване на средствата на този етап е е малка, ако
не бъдат предприети мерки за активизиране на кандидатите по нея. По мярката няма
одобрени проекти през 2009 г. Предприетите действия за активизиране на приема са
посочени в т.5.2 .
Данните за изпълнение на целите, поставени в ПРСР въз основа на данни от
приети заявления през 2009 г. са представени в таблицата по-долу:
Таблица 47. Постигане на целите на мярка 311 на база на данни от приети заявления към
31.12. 2009 г.

Брой подадени
заявления

Цел в
ПРСР

Напредък за
постигане на
целта %

57

4 500

1,3%

Публични разходи (хил. евро)
ЕЗФРСР

Общо

8 076

10 095

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
Приемът на заявления за подпомагане по мярката започна на 01.01.2009 г.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по мярката:
Таблица 48. Приети заявления по мярка 312 към 31.12. 2009 г.

Година

Брой приети
заявления/ проекти

2009

787

Общо публични разходи (хиляди евро)
132 869

Въпреки, че мярката старатира последна, тя бележи напредък по отношение на
приети заявления. Това я поставя сред мерките по които има постъпили заявления,
което гарантира интерес към нея и готовност за усвояване на целия бюджет по
мярката.
По мярката няма одобрени проекти през 2009 г.
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Преобладаваща част от приетите проектите са за инвестиции във Възобновяеми
енергийни източници..
Брой
проекти

Тип инвестиция

Вид енергия

За производство на соларна енергия,
инсталации, строителство

слънчева

За производство на зелена енергия, инсталации,
строителство

Зелена енергия
(водна, вятърна и
слънчева)

7

За производство на енергия от биомаса,
инсталации, строителство

биомаса и органични
отпадъци

2

217

Общо

226

Данните за изпълнение на целите, поставени в ПРСР въз основа на приетите
заявления през 2009 г. са представени в таблиците по-долу:
Средният размер на проектите е около 290 000 евро.
Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"
Приемът на заявления за подпомагане по мярката започна на 01.10.2008 г.
Таблицата по-долу дава информация за приетите заявления по мярката:
Таблица 49. Приети заявления по мярка 313 към 31.12. 2009 г.

Година

Брой приети
заявления/ проекти

Общо публични разходи (хиляди евро)

2008

2

397

2009

45

8 467

Общо

47

8 070

Мярката бележи напредък по отношение на постъпили заявления. Това я поставя
сред мерките по които има потенциал за постигане на поставените цели.
По мярката няма одобрени проекти през 2009 г.
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
Приемът на заявления за подпомагане по мярката започна на 01.09.2008 г.
Таблицата по-долу предоставя информация за приети, одобрени, отхвърлени и
договорени заявления/проекти по мярката:
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Таблица 50. Приети и отхвърлени или одобрени заявления по мярка 321 към 31.12.2009 г.
Брой
приети
Година заявлен
ия/
проекти

Общо
публични
разходи
(хил. евро)

Отхвърле
ни
заявлени
я/
проекти

Общо
публични
разходи
(хил. евро

Брой одобрени
заявления/проекти

Общо
публични
разходи (хил.
евро)

от които
договоре
ни

2008

90

174 899

2009

421

802 147

50

105 649

72

72

123 461

511

977 046

50

105 649

72

72

123 461

TOTAL

През 2009 г. няма реализирани плащания по проекти по мярката.
Мярка 321 се прилага изключително успешно. Анализът на напредъка за
постигане на целите (въз основа на данни от приети заявления показва добър
напредък) - 4,8%
от поставената цел за подпомогнати дейности и 28,9% за
реализирани инвестиции.
Данните за изпълнение на целите, поставени в ПРСР въз основа на данни от
приети и одобрени заявления през 2009 г. са представени в таблицата по-долу:
Таблица 51. Постигане целите на мярка 321 на база подадени заявления към 31.12. 2009
г.

Брой
подадени
заявления

Цел в
ПРСР

Напредък
по
постигане
на целта %

Публични разходи
(хил. евро)

Общ обем
на
инвестици
ите

Цел в
ПРСР

Постигане
на целта %

(хил.
евро)

(хил. евро)
ЕЗФРСР

72

1 510

33,8%

98 702

Общо

123 378

123 461

427 417

28,9%

Таблица 52. Одобрени заявления по мярка 321 по вид дейности към 31.12. 2009 г.

Вид на дейността

Брой
одобрени
заявления

Публични разходи (хил. евро)

Общ обем на
инвестициите

(хил. евро )
ЕЗФРСР

Общо

Мобилност

2

4 005,50

5 006,87

5 006,87

Културна и социална
инфраструктура

12

8 757,89

10 947,36

11 030,98
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Вид на дейността

Брой
одобрени
заявления

Публични разходи (хил. евро)

Общ обем на
инвестициите

(хил. евро )
ЕЗФРСР

Общо

Мобилност

2

4 005,50

5 006,87

5 006,87

Екологична
инфраструктура
(канализация,
пречистане на отпадни
води и др.)

58

85 938,63

107 423,29

107 423,29

ОБЩО

72

98 702,02

12 377,52

123 461,14

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
Приемът на заявления за подпомагане по мярката започна на 01.09.2008 г.
Таблицата по-долу представя информация за приети, одобрени, отхвърлени и
договорирани заявления/ проекти по мярката:
Таблица 53. Приети и отхвърлени или одобрени заявления по мярка 322 към 31.12. 2009
г.
Общо
Отхвърлени
Общо
Брой
публични
заявления/пр
публични
приети
оекти
разходи (хил.
Година заявлен разходи (хил.
евро)
евро)
ия/прое
кти

Брой одобрени
заявления/ проекти

от които
договори
рани

2008

64

51 033

2009

231

172 158

TOTAL

295

223 191

50
50

35 507
35 507

144

Общо публични
разходи (хил. евро)

от които
договорирани

81 208
81 208

144

По мярката са одобрени 144 заявения с размер на публичните разходи 81 208
млн. евро. До момента са отхвърлени 50 проекта като стойността на субсидията е от
105 649 млн. евро.
През 2009 г. няма реализирани плащания по проекти по мярката.
Мярка 322 се прилага изключително успешно. Анализът на напредъка за
постигане на целите (въз основа на данни от одобрени заявления) показва добър
напредък – 19% от поставената по мярката цел за подпомогнати села и 39% за
реализирани инвестиции.
Данните за изпълнение на целите, поставени в ПРСР въз основа на данни от
приети и одобрени заявления през 2009 г. са представени в таблицата по-долу:
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Таблица 54. Постигане на целите на мярка 322 на база на данни от одобрени заявления
към 31.12.2009 г.

Брой на
селата с
реализирани
дейности

Цел в
ПРСР

Напредък за
постигане на
целта %

Публични разходи
(хил. евро)

(хил. евро)
ЕЗФРСР

152

•

800

18%

Общ обем на
инвестициите

64 966

Цел в
ПРСР
(хил.
евро)

Постиг
ане на
целта
%

Общо
81208

81 366

208 446 39,03%

мерките от ос 4 ЛИДЕР

В началото на 2009 г. беше проведена първата процедура за одобряване на
проектни предложения по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни
групи в селските райони”. По одобрената от министъра процедура, проектните
предложения, преминават четири етапа на оценка: първи за административно
съответствие, втори за допустимост, трети по критерии за техническа оценка и
четвърти – издаване на заповед на министъра за одобрение и/или отхвърляне на
проектните предложения и покана за сключване на договори. След приключване на
процедурата по първата покана за набиране на проектни предложения бяха одобрени
71 проекта. На 03 юни 2009 г. бяха сключени 70 договора по тази мярка на стойност
11 640 885 лева.
В периода 04 юли - 04 септември 2009 г. беше публикувана втората покана. За
този период бяха получени 45 проектни предложения по под-мярката След
приключване на процедурата бяха одобрени 32 проекта. На 28 декември 2009 г. бяха
сключени 32 договора на обща стойност 4 907 223 лева.
Общата сума на одобреното публично финансиране по тази под-мярка (ЕЗФРСР
и Национален бюджет) е 16 548 108 лева (EUR 8 460 914).
Общия брой на сключените договори по двете покани или на потенциалните
Местни инициативни групи (МИГ) са 102 и покриват 158 от селските общини, с
територия 64 070 км² и население 2 265 998 души. Общо проектите по двете покани
покриват приблизително 68% от територията на селските райони.
Показателите за под –мярката за извършените дейности до края на 2009 г. са:
Таблица 55. Постигане на целите на мярка 431-2 на база одобрени заявления към 31.12.
2009 г.

Показател

Мерна
еденица

Стойност

% от селските райони

Потенциални МИГ

Брой

102

Селски общини

Брой

158

НП
68.40%
(от 231)
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Обща територия
Население

км²
Брой

64 070
2 265 998

70.97%
(от 90 277 км²)
72.25%
(от 3 136 451)

• мярка 611 „Доплащания към директните плащания”
През 2009 г. по мярката са изплатени средства в размер на 38 705 млн. евро.
3. Финансово прилагане на ПРСР по мерки (чл. 82(2)(в) от Регламент (ЕС) №
1698/2005) на база изплатени проекти
Таблицата, обобщаваща финансовото прилагане на Програмата е дадена в
Приложение 3.
Към 31 декември 2009 г. по Програмата са изплатени средства на бенефициенти в
размер на 244 304 млн. евро публични разходи (ЕЗФРСР и национални средства) по
следните мерки :
–

по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” на стойност 18
486 млн. евро;

–

по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” на стойност 71
427 млн. евро;

–

по мярка 143 “Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в
България и Румъния” на стойност 0, 781 млн. евро;

–

плащания за планински необлагодетелствани райони по мярка 211
„Плащания за природни ограничения на фермери” за заявленията, приети
през 2007 и 2008 г. на стойност 22 111 млн. евро;

–

плащания за други необлагодетелствани райони по мярка 212 „Плащания за
природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските” на
стойност 7 191 млн. евро;

–

по мярка 214 „Агроекологични плащания” на стойност 2 164 млн. евро;

–

плащания в размер на 121 026 млн. евро по мярка 611 „Доплащания към
директните плащания” ;

–

плащания по мярка „Техническа помощ” на стойност 1 116 млн. евро.

От изплатените средства към 31 декември 2009 г., приносът на ЕС е 196 072
млн. евро.
4. Обобщена информация за дейностите, свързани с текущата оценка в
съответствие с чл. 86(3) от Регламент (EС) № 1698/2005 (чл. 82(2)(г) на Регламент
(ЕС) № 1698/2005).
През май 2009 г. Министерство на земеделието и храните, след провеждане на
тръжна процедура, сключи договор с Agrotec SpA за изготвяне на Текуща и Междинна
оценка на ПРСР. Дейностите по оценката са в съответствие с член 86(3) и член 82(2)
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(д) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и се основават на методологическото ръководство
на ЕК и Общата рамка за мониторинг и оценка. Целта на оценката е чрез анализи да
се подобри управлението, програмирането, прилагането и наблюдението на ПРСР
2007-2013 г. Постигнати са три основни резултата от оценката:
•

Доклад за годишна текуща оценка за 2008 г.

•

Доклад за годишна текуща оценка за 2009 г.

•

Доклад за междинна оценка на ПРСР 2007-2010 г.

Успоредно с това, в контекста на дейностите по оценка, както и въз основа на
заключенията, направени по време на Комитета за наблюдение, проведен през Май
2009 г., УО поиска екипът от оценители да извърши по-задълбочени проучвания по
няколко теми, под формата на Тематични изследвания, с цел извършване на анализи
и оценка на някои специфични проблеми, идентифицирани в процеса на изпълнение
на Програмата. В тази връзка, през месец август 2009 г. бяха разработени и
съгласувани с УО техническите задания, в които бяха дефинирани целите и обхвата на
седемте отделни тематични изследвания (Доклад по контекста, доклад за състоянието
на млечния сектор, преглед на базовите индикатори, контекстен доклад за
преразпределение на средства между мерките, доклад за административните
процедури, преглед на мярката и анализ на местната инициатива за разработване на
проекти, финансирани по ПРСР) . Последните два ще бъдат изготвени през 2010 г.
Бяха определени и приоритетите при извършване на тематичните изследвания и
тяхната последователност във времето.
Работата по изпълнение на договора започна в края на месец май 2009 г. като в
периода юни-август 2009 г. основните усилия бяха насочени към изготвяне на доклад
за Текуща оценка за 2008 г. Беше направен преглед на текущото състояние на
изпълнението на Програмата за периода и бяха формулирани някои основни
препоръки, съгласувани с УО.
Същевременно, започна работата по изготвяне на два от докладите за
Тематични изследвания, на които УО постави пълен приоритет – „Доклад по контекста”
и „Доклад за състоянието на млечния сектор”. По този начин в периода 1 септември 31 декември 2009 г., в сътрудничество с УО, екипът от оценители се концентрира
върху следните дейности:
•Изготвяне и депозиране на окончателен „Доклад по контекста” относно
преразпределение на средства между различни мерки, където са разгледани
възможностите и въздействието от преразпределение на средства между мерките от
осите на ПРСР. Напредъкът при изпълнението на Програмата за развитие на селските
райони, описана в Годишния доклад за напредъка за 2008 г. на МЗХ и Доклада за
текуща оценка за 2008 г. на екипа оценители показва доста неравномерно търсене на
обществени субсидии при различните мерки въз основа на броя заявления, подадени в
Разплащателната агенция. При някои мерки търсенето надхвърля определения за
мярката бюджет. При други мерки броят на подадените заявления е скромен, в
резултат на което към настоящия момент сравнително голяма част от определените за
тях бюджети остават неусвоени. Този ход на изпълнение на Програмата доведе до
изготвяне на оценка за възможно преразпределение на средства от ПРСР от една
мярка към друга и предостави обективна и техническа информация, която да послужи
при политическата дискусия, посветена на този въпрос.
•Изготвяне и предаване на окончателен „Доклад за тематичното проучване на
сектора за производство на мляко”. По време на Комитета по наблюдение на ПРСР от
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м. май 2009 г. изрично беше поискано извършване на проучване на сектора за
производство на мляко. КН прояви конкретен интерес към причините поради, които
голяма част от производителите на мляко не кандидатстват за подпомагане по
съответните мерки от ПРСР, въпреки че до края на 2011 г. те трябва да постигнат
съответствие с всички хигиенни изисквания за млякото. На проведеното засенадие на
КН на ПРСР през май 2010 г. оценителите представиха на УО окончателният проект на
доклада, който включва допълнителна информация за подпомагането на млечния
сектор по ПРСР, представена от РА, както и препоръките и коментатрите на другите
служби на МЗХ, свързани с настъпилите промени при националните схеми за
държавно подпомагане на животновъдния сектор за 2009 г. и 2010 г.
В периода края на ноември - декември 2009 г., бе извършем преглед на
базовите индикатори. Изследването обхваща множество логически стъпки, предприети
от екипа за преглед на: (a) базовите индикатори, както за контекст, така и за цел; (b) на
периода/ периодите в рамките на които, новата и осъвременена информация става
налична, (c) на наличните източници на информация (новите и тези, които вече се
използват) и на съпоставимостта на данните от всеки един от тях, (d) на събраните
данни за липсващите индикатори и актуализация на някои от вече съществуващите
индикатори и (e) анализа за процеса на събиране и администриране на данни за
базовото състояние.
Целта на изследването беше определяне и където е възможно, идентифициране
на липсващите индикатори; проверка на съществуващите индикатори и предложения
за алтернативи, където това е възможно. Въз основа на посочения по-горе анализ бяха
разработени сбор от препоръки, свързани с обработката и администрирането на
данните за базови и специфични индикатори. Специфични индикатори все още
липсват или съдържат непълни данни в Приложенията на ПРСР.
В този период представители на Управляващия орган и Разплащателната
агенция взеха участие в семинар, посветен на мониторинга и оценката на ПРСР.
Основната цел на семинара беше да представи на служители на УО и РА
регулаторната рамка на подхода за извършване на Текущата оценка. По време на
семинара беше направена презентация за мисията и целите на работата на екипа
оценители. Семинарът трябваше да допринесе за подобряване на партньорството
между УО, РА и екипа оценители.
В периода 01 януари - 31 май 2010, в сътрудничество с УО, избраният екип от
оценители се фокусира върху извършване на следните дейности:
- Провеждане на семинар за служителите на МЗХ и РА за обсъждане на
предварителните заключения от анализа на административните процедури за
изпълнението на ПРСР. Целта на семинара бе да бъдат представени
предварителните констатации от Тематичното проучване на административните
процедури за изпълнение на ПРСР, и на Сравнителното проучване на
администрациите на управление на ПРСР в България и Австрия. Идеята беше да се
дадат примери на процедури в Австрия, за да могат МЗХ и РА в България да подобрят
системата за изпълнение на програмата възможно най-добрия начин.
В рамките на този период бе завършен окончателния Доклад за тематично
проучване на административните процедури на системата за изпълнение на ПРСР.
Тематичното проучване анализира административните структури, процедурите,
наредбите и персонала, като база на сравнение е използвана администрацията на
Република Австрия, поради важността на прилагането на политиката развитието на
селските райони в Република Австрия, значителното усвояване на средства по
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мерките за РСР, сходните административни структури, а също така и заради
репутацията на страната в ЕС.
- Изготвяне на Доклад за текуща оценка за 2009 г. Проектът на доклада е
изготвен в периода 1 март - 9 април 2010 г. Целта на доклада е да предостави на УО,
МЗХ, КН и ЕК външна независима оценка на изпълнението на ПРСР през 2009 г.
Оценката трябва да включва изпълнение на дейности и оценка на изпълнението на
Програмата по отношение на финансова ефективност и напредък за постигането на
целите. Докладът подробно представя пълна оценка, включително и дава подробни
препоръки, направени във всяко от тематичните проучвания и други дейности,
извършени през 2009 г. Препоръките, направени в рамките на Доклада за текуща
оценка за 2008 г. бяха до голяма степен потвърдени и в Доклада за текуща оценка на
2009 г.
От края на месец март 2010 г. УО, съвместно с екипът от оценители,
съсредоточи своите усилия за събиране на вторични данни, необходими за
извършване на Междинната оценка на ПРСР за периода 2007-2010 г, и по -специално
на данни от мониторингови индикатори от Общата рамка за наблюдение и оценка.
През следващия заключителен период на изпълнение на договора, екипът от
оценители планира да извърши широкомащабна дейност за събиране на първични
индикатори чрез полеви проучвания и анкетиране на извадков принцип.
През 2008г. преди стартирането на всяка мярка, Разплащателната агенция
положи усилия да въведе в своята информационна система по управление на мерките
по ПРСР формулярите за наблюдение, които са част от заявленията за подпомагане.
По този начин системата събира електронни записи на данните от заявленията, бизнес
плановете и формулярите за наблюдение. Тези данни способстват за изчисляване на
индикаторите за наблюдение.
Липсата на изграден интерфейс към информационната система на РА
рефлектира набирането на индикаторите за нуждите на текущата оценка 2009 г. и за
нуждите на настоящия доклад. Установи се, че електронните записи на данните не
може лесно да се „експортират” от системата в готов за ползване формат.
Информацията от подадените заявления въведена в системата се нуждае от
допълнително обобщаване, за да послужи за целите на индикаторите за наблюдение,
като това не става по електронен път и води до възможност за допускане на
технически грешки. При големия брой записи, по някои от мерките, ръчната обработка
на данните, с цел извеждане на индикаторите се оказа трудоемка и за някои
индикатори трудно реализума задача. Невъзможността за ползване на данните в
подходящ вид затруднява анализа на индикаторте в хода на прилагане на Програмата
и подготовка на анализи за постигане на заложените в Програмата цели.
Обществената поръчка за разработване на интерфейс към информационната система
на РА е стартирана през 2009 г. по линия на техническата помощ по ПРСР. През май
2010 г. е сключен договор с избрания изпълнител и работата по изграждане на
интерфейс е в ход.
За целите на текущото наблюдение на напредъка по Програмата РА
ежеседмично изпраща информация за приети заявления, сключени договори и
изплатени проекти по отделните мерки.
През 2009 г. беше събрана информация за допълване на базовите индикатори и
индикаторите за цели за 2006 г. Констатирана беше липса информация и бяха
предприети мерки за нейното събиране. За целта по линия на техническата помощ по
ПРСР се планира събиране на информация за индекса на птиците в земеделските
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земи. В рамките на текущата оценка през 2009 г. се възложи на независимите
оценители извършване на преглед на набраните базови индикатори и допълване на
липсващите както и предлагане на алтернативи за тяхното събиране.
5. Предприети действия от Управляващия орган и Комитета за наблюдение за
гарантиране качеството и ефективността на прилагане на Програмата (чл. 82(2)(e)
от Регламент (EС) № 1698/2005).
5.1. Мерки за наблюдение
През отчетния период Комитетът по наблюдение на ПРСР проведе едно
присъствено заседание и четири писмени съгласувателни процедури с оглед
регулярно отчитане и анализиране на напредъка в прилагането на Програмата и
вземане на своевременни решения с цел улесняване и ускоряване на този процес.
На заседанието от 13.05.2009 г. Комитетът взе няколко важни решения.
Комитетът реши временно да спре набирането на проекти по мярка 112 до изготвяне
на анализ за възможностите за усвояването на средствата по другите мерки по Ос 1.
Друго решение е свързано с възлагането на анализ за актуалното състояние на сектор
„млечно животновъдство”. Задължени бяха Управляващия орган на ПРСР,
Разплащателна агенция и представителите на постоянните работни групи към
Комитета по наблюдение да обсъдят възможностите за промяна на заложените
срокове в наредбите по прилагане на мерките от ПРСР, с оглед на тяхното
оптимизиране. На заседанието беше взето решение да се отложи стартирането на
мярка 124 „Сътрудничество за разработване на нови продукти, процеси и технологии в
земеделието и хранителния сектор” за 2011 г., и на мерки 125 ”Подобряване и
развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и адаптирането на земеделието
и горите” и 126 ”Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал,
разрушен от природни бедствия и въвеждане на превантивни дейности” за втората
половина на 2010 г.
С писмените съгласувателни процедури за периодите 06.02.2009 – 16.02.2009 г.;
18.02.2009 – 27.02.2009 г.; 22.06.2009 – 26.06.2009 г.; 17.07.2009-23.07.2009 г. са
приети както следва: изменение на ПРСР (в три основни направления: 1. изменения
свързани с подобряване на прилагането на някои от мерките 112, 121, 211, 214, 122,
223, 226, 313, 321, 322, 431-2, 611. 2. изменения свързани с изпълнението на
дейностите по управление, информираност, прилагане, наблюдение, докладване и
оценка на ПРСР. 3. редакционни и технически промени); изменение в текста на мярка
214 „Агроекологични плащания” от ПРСР; Годишния доклад на ПРСР за 2008 г;
изменения в ПРСР във връзка с ЕПИВ.
Подробна информация за предприетите през 2009 г. дейности, свързани с оценка
на Програмата са посочени в точка 4.
 Информационна система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти в България (ИСУН)
•

ИСУН е разработена в съответствие с европейското законодателство
(Регламент 1083/2006, Регламент 1828/2006, Анекс III), българското
законодателство (ПМС 121/2007, Ръководство на Националния фонд за
управление на плащанията, сертификацията и нередностите), както и
специфичните процедури на Управляващите органи.
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•

•

ИСУН е въведена поетапно от 2008 г. до май 2009 година. На 22 май 2009 г.
системата е напълно функционираща. Функционалността на системата
обхваща всички процедури за управление, наблюдение и контрол на
операциите по оперативните програми, съфинансирани от структурните
инструменти – от регистрация на кандидатите и проектните предложения,
през управлението и изпълнението, до финансовото управление и контрол.
Изграждането на ИСУН се състои от следните модули „Регистрация”,
„Оценка”, „Договори”, „Управление на проекти”, „Финансов модул”,
„Нередности и проверки на място”, „Наблюдение”, „Интерфейс с ИСАК”

Предвиденият да бъде създаден до края на 2009 година интерфейс с
информационните системи за развитието на селските райони не е готов. Ето
защо УО предприе стъпки за осигуряване на достъп до ИСУН, с цел извършване
на проверки. Обмена на данни между системите е на тестови етап и през
септември 2010 г. предстои пускане на системата в експлоатация. Със заповед
на министъра на земеделието и храните № РД09-233 от 23.03.2010г. трима
служители на УО и двама на ДФЗ-РА получиха пароли и достъп до ИСУН за
„ръчна проверка” в системата за наличие на двойно финансиране.

 Допълняемост и прилагане на разграничителните критерии
Допълняемост с Първи стълб на Общата селскостопанска политика (ЕЗГФ)
-

Вино

В Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция се прави кръстосана
проверка дали няма припокриване между проектите подадени по мярка 121 и
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в Република
България.
-

Пчеларство

Чрез два основни източника се подпомага сектор „Пчеларство” в България.
Единият е ПРСР, а другият е Програмата за пчеларство, съгласно Регламент
797/2004г. Те се финансират съответно от І и ІІ стълб на ОСП. Дейностите и мерките
по двете програми са разработени по начин, който не позволява припокриване и са
взаимодопълващи се. В ПРСР има 7 мерки, които подпомагат сектор „Пчеларството и
преработката на пчелен мед” – 111, 112, 121, 123, 141, 142 и 214.
По мярка 121 от ПРСР за 2008 г. са приети 4 проекта в областта на
пчеларството, кандидатстващи за закупуване на машини и оборудване. Два от
проектите са за развиване на мобилно пчеларство и един за подпомагане на
биологичното производство на мед.
По мярка 121 от ПРСР до края на 2008 г. 191 проекта в областта на
пчеларството бяха приети. 90 от тях бяха договорирани, 13 бяха отхвърлени 40 ферми
развиват едновременно пчеларство и растениевъдство.
В Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция се прави кръстосана
проверка за припокриване между проектите приети за финансиране по мярка 121 и по
Програмата за пчеларство.
-

Организации на производители

ПРСР подпомага създаване на организации на производители по мярка 142.
Недопустими за подпомагане са организациите, чиито членове произвеждат хмел,
риби и аквакултури и плодове и зеленчуци, тъй като организации на производители на
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хмел се подпомагат съгласно чл. 6 от Регламент 1952/2005, организации на риби и
аквакултури са обект на подпомагане по Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство” за периода 2007-2013 г., а организациите на плодове и зеленчуци се
подпомагат съгласно Регламент 1234/2007.

•

Разграничаване и допълняемост с Оперативните програми
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

по

С оглед спазване на демаркационните линии между програмите финансирани
със средства от ЕС на територията на България, експерти/ръководители на УО на
съответните програми участват в заседанията на КН на ПРСР. УО на ПРСР от своя
страна представлява МЗХ във всички КН на оперативните програми. От досегашните
участия в заседания не са забелязани проблеми с прилагането на разграничителните
критерии.
Представители на УО са членове на Регионалните координационни комитети, на
които се докладва напредъка по прилагане на отделните програми на регионално
ниво. Те следят за възможни проблеми при прилагане на Програмата и работят за
постигане на по-добра координация.
През 2009 г. разграничаването и допълняемостта се осъществяваха и в двете
посоки – от ПРСР към Оперативните програми и обратно. В Комитета по наблюдение
на ПРСР участват представители на управляващите органи на всички оперативни
програми. Директорът на Дирекция „РСР” е съответно член на Комитета за
наблюдение на всяка оперативна програма съгласно Постановление № 182 на МС от
21.07.20065 г.
През 2009 г. МЗХ Министерство на околната среда и водите (МОСВ) отделиха
специално внимание за наблюдаване на територии/ селища, където са финансирани
проекти за водоснабдяване и канализация. През 2009 г. Управляващите органи на
двете програми обсъдиха възможностите за по-добро прилагане на мерките в сектора
на водоснабдяване и канализация.
5.2. Резюме на основните проблеми срещнати при управление на програмата и
предприети мерки в т.ч. в отговор на коментарите направени в съответствие с
чл. 83 от Регламент (EС) № 1698/2005.
През периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г., който се обхваща от настоящия годишен
доклад за изпълнението на ПРСР бяха срещнати следните по-важни проблеми:
 Забавяне на договарянето и разплащането към бенефициентит и по
Програмата поради недостатъчен административен капацитет на ДФЗ
– Разплащателна агенция;
През 2009 г. се задълбочи проблема със забавяне обработката на постъпилите
заявления и забавено плащане по отношение на вече одобрените проекти.
ДФЗ-РА и УО по ПРСР
предприеха следните конкретни стъпки, с цел
наваксване на допуснатото забавяне и оптимизиране на процеса на обработка на
натрупаните в предишния период заявления за подпомагане:
5

Постановление № 182 на МС от 21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г.);
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-

С ПМС 230 от 25.09.2009 г. на МС е прието решение да се назначат
допълнително 180 извънщатни бройки в ДФЗ-РА. Към момента вече са
проведени два конкурса и са назначени 40 експерти, като процедурата по
назначаването продължава;

-

През месец ноември е направена промяна в Устройствения правилник на
ДФЗ-РА, като са създадени допълнителни звена, като например отдел
„Координация и контрол”, чиято цел е да се извършва текущ анализ на
пазарното състояние и нуждите в сектор „Земеделие”, в т.ч. и на
разнообразяване на икономическите дейности и добавяне на стойност в
сектора.

На база на констатациите за основни проблеми, през месец септември 2009 г.
беше изготвен и план за действие, който включва следните мерки, които се изпълняват
съвместно от ДФЗ-РА и УО на ПРСР:

Етап
Мерки

на
изпълнение

Затваряне на приема на
проекти по всички мерки и
изпълнено
изготвяне на индикативен
график за обработка им

Действие/документ за изпълнение

График с датите на затваряне на приема по
всички мерки и индикативен график за
обработка им;
Изготвяне на наредби за изменение и
допълнение на наредби по всички оси на
ПРСР, включващи и следните мерки:

Промени
в
нормативната
уредба,
които
дават
обективната възможност на
експертите в ДФЗ да вземат изпълнено
крайно
решение
за
одобрение/отхвърляне
на
проектите


Дефиниране на свързаността по
смисъла на Закона за малките и средни
предприятия и определяне на максимално
допустимия размер на финансова помощ
за свързани лица;

Дефиниране
самостоятелност;

на

функционална


Въвеждане на процедура за
осъществяване на предварителен и/или
последващ контрол върху процедури за
обществени
поръчки
за
одобрени
инвестиционни
разходи,
финансирани
изцяло или частично със средства от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони
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Стрктурни промени в ДФЗ,
които чрез анализи на риска и
обобщаване на данните в
Изпълнено
сектор
земеделие
да
подпомогнат за решаване на
проблемите

През м.ноември 2009 г. са приети промени
в Устройствения правилник на ДФЗ,
одобрени с решение на МС, като са
създадени
нови
структурни
звена
„Координация и контрол”, както и финансов
директор, в чийто функции влиза и
наблюдение и месечен анализ на
усвояемост и разплащане по бюджетите за
ПРСР 2007г. - 2013г.

Вследствие на предприетите мерки и действия за второто полугодие на 2009 г. е
отчетен значителен напредък, както по отношение на одобрение и договориране на
подадените заявления за подпомагане, така и по отношение на изплащане на
договорените средства.
Бяха предприети следните дайствия през 2010
-

-

Временно спиране приема на проекти, за да могат да се обработят приетите
проекти и да се разработи индикативна таблица за обработката на приетите
проекти;
Разработване на индикативна таблица за отваряне приема по всички мерки
през 2010.
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Небалансираното прилагане на мерките от Програмата и
опасност от непостигане целите на някои от мерките

Анализът на УО на ПРСР установи небалансирано прилагане на мерките по
Програмата. Само мярка 112 и отчасти мярка 121 и мерките от ос 2 са приложени.
Прилагането на Програмата е ограничено и небалансирано. Съществен брой
кандидати са подали заявленията си за кандидатстване, но тези заявления не са
одобрени – има мерки, по които изобщо няма одобрени проекти. Напредъка по мерки
111, 123, 141, 311, 312 и 313 не е продължил. От една страна това ще създаде
истинска възможност за отхвърляне на средствата по ЕЗФРСР в средата на периода –
2011 година, а това следователно от друга страна това ще доведе до провал в
постигането на целите от Програмата.
С оглед на това да не бъде застрашено постигането на стратегическите цели на ПРСР,
заедно с независимите оценители е извършен анализ на постигнатия прогрес по
отделните мерки. На база анализа мерките са групирани индикативно в четири зони –
зелена, жълта, оранжева и червена.
Идентифицираните проблеми, както и мерките, които УО е предприел и/или
планира да предприеме са както следва:
За преодоляване на проблемите, свързани с мерките, попадащи в „жълтата зона”
от УО се предприемат следните действия:
1. По М121 е изготвен списък на инвестициите, директно свързани с изпълнение
на задължителните изисквания съгласно Програмата за ограничаване и
ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно
уязвимите зони, което ще облекчи кандидатите в процеса на подготовка на
проектите;
2. По мярка 121, в рамките на 5-тото изменение на ПРСР се предвижда, на база
на изготвен анализ от независимите оценители за сектор „мляко” и на база на
натрупания опит от прилагане на М121 да се направят промени в нея, целящи подобра усвояемост, напр. да отпадне критерия за кандидатите по мярката от
сектор „животновъдство”, вкл. сектор „мляко”, да отговарят на изискването за
наличие на минимална площ по схемите за единно плащане на площ;
3. По М431-2, в рамките на 5-тото изменение на ПРСР се предвижда и
облекчаване на процедурата и избягване на дублирането на осъществявания
контрол от страна на УО и на ДФЗ-РА при одобрение на извършените дейности,
което ще ускори реализирането на одобрените проекти и подготовката на
потенциалните МИГ за кандидатстване със стратегии;
4. По мярка „Техническа помощ” на ПРСР се предвижда провеждане на
целенасочена информационна кампания за повишаване на информираността на
земеделските производители за възможностите и видовите инвестиции,
подпомагани в рамките на „гарантираните бюджети” по мярка „Модернизиране на
земеделските стопанства”;
За преодоляване на проблемите, свързани с мерките, попадащи в „оранжевата
зона” и след кореспонденция и срещи между УО на ПРСР и ДФЗ-РА се предприемат
следните синхронизирани действия:
1. Прецизирани са условията за определяне на основателността на предлаганите
разходи по мярка 111;
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2. За трите мерки за подпомагане на горите 122, 223 и 226
се предвижда
провеждане на насочена по групи бенефициенти информационна кампания;
3. Предприемат се действия за засилване на информираността за
възможностите за финансова подкрепа на земеделските производители чрез
мярка 311.
УО счита по-специално за приоритет създаването на предпоставки за по-добро
усвояване на средствата, предвидени за мерките от Ос 2. Предприемат се стъпки в
следните направления:
1. В рамките на междинната оценка на ПРСР се изготвя анализ на причините за
незадоволителното усвояване на средствата по мерки 211 и 212 и предложения за
промени в мерките (касаещи размера на плащанията за различните размери
площи), които ще доведат до по-добра усвояемост;
2. Опростени са изискванията, разписани в наредбата за прилагане на мярка 214, с
цел мотивиране за участие на повече земеделски стопани (например дефинирани
са ”минимални изменения”, което позволява на кандидатите да продължат да
изпълняват договорите си при минимални промени в първоначално одобрената
площ по договор);
3. Изменение на мярката на база преразглеждането на методиката за изчисляване на
агроекологичните плащания от независими експерти;
4. Разработват се нестартиралите дейности по мярка 214 като създаване на
допълнителна възможност за по-добро усвояване на средствата, с краен срок
ноември 2010 г. Потенциал за усвояване на средствата по мярката има в земите с
висока природна стойност ;
5. В рамките на мярка Техническа помощ е предвидена широка информационна
кампания, насочена към мерки 211, 212, 213 и 214;
6. Провеждане на предвидените безплатни обучения по мярка 111 от ПРСР;
7. Чрез отварянето на нови мерки от ос 2, ще се създадат нови възможности за
подобряване на усвояването на средствата по тази ос. До края на 2010 година се
предвижда да приключи разработването на мярка 213 и наредбата за нейното
прилагане. Мярката ще стартира с кампанията за директни плащания за площ през
2011 година.
За М 141 и 142 се предприемат следните действия:
1.

Изменение на мярка 141 в рамките на 5-тото изменение на ПРСР, с цел
опростяване и отпадане на някои от изискванията към кандидатите;

2.

Изменение в текста на мярка 142, в частта касаеща броя на членовете в
организацията, което ще облекчи организирането на кандидатите и създаването
на такива организации. Предвижда се и членове на организациите да могат да
бъдат юридически лица, които отговарят на определени условия;

3.

В рамките на „Техническа помощ” изготвяне на видео материали с най-добри
практики на вече одобрени кандидати и по-добра информираност за
възможностите, които предоставя мярка 141;


Проблеми с недостатъчния адмиинстративния капацитет ан УО
и ДФЗ- РА
Успешното прилагане на Програмата зависи от значителната степен на изграждането
на административен капацитет, както и постоянни обучения и обмен на добри
57

практики. Проблемът поотношение на недостатъчния капацитет на РА и през 2009г. не
беше решен. Предприети бяха действия за неговото решаване.
Наеманета на дъполнителен персонал е необходимо, за да засили административния
капацитет на УО. Дирекция РСР е отговорна за прилагането на ос 4 от Програмата.
УО на ПРСР - МЗХ
С цел укрепване на административния капацитет на дирекция РСР е подготвена
процедура за наемане на допълнителен персонал от 20 експерта към УО в рамките на
техническа помощ на ПРСР, която ще бъде завършена до юни 2010г. В дейностите по
техническа помощ за 2010г. са предвидени и голям на брой разнообразни обучения,
включително обмяна на опит и добри практики с другите страни-членки, с цел
повишаване на компетентностите и подобряване на експертния капацитет в УО. Даден
е акцент върху обученията, свързани с подхода ЛИДЕР, тъй като УО е отговорен освен
за програмирането и за прилагането на ос 4 от Програмата.
ДФЗ-РА
ДФЗ-РА е извършила задълбочен анализ на необходимостта от рационално и
адекватно разпределение на човешките ресурси и на възможността за оптимизация на
работния процес, с цел наваксване на допуснатото натрупване на проекти и
неспазване на нормативно определените за това срокове. В тази връзка по
предложение на ДФЗ-РА и УО по ПРСР с ПМС 230 на МС от 25.09.2009 г. е взето
решение за назначаване на 180 извънщатни бройки, които да подсилят експертния
състав на ДФЗ-РА. Същевременно с оглед на подобряване на ефективността на
наличния състав е проведено обучение през м. октомври 2009 г. във връзка с
осъществяване на предварителен и/или последващ контрол върху процедури за
обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или
частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони.
През 2010 г. се предвижда следното:
Предвижда се обучение през месец май 2010 върху промените на законодателството
на ПРСР. В това отношение бяха изготвени подробни инструкции и това беше
представено на целия административен състав. Това ще позволи прилагането на
новото законодателство при по-нататъшното разглеждане на проектите

Труден достъп до кредити за кандидатите от ПРСР като резултат от
икономическата и финансова криза
Предприемани мерки за решаване на проблема
Работи се по подготовка на схема за държавна помощ (надбавка към
подпомагането по мярка 121), свързано с въвеждане на стандарти на Общностт в
областта на хигиената на краве мляко и хуманно отношение към кокошките носачки.
Предвижда се разработване на схема за кредитиране и субсидиране с държавни
средства в рамките на правилата за държавна помощ на посочените инвестици. Целта
на схемата е съсдаване на предпоставки за кандидатстване по гарантираните бюджети
по мярка 121.
 Проблеми с възстановяването на ДДС
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В съответствие с Член 71, точка 3а от Регламент 1698/2005 относно
подпомагане развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони, ДДС (данък добавена стойност) не е допустим разход за
публичните власти, т.е. в съответствие с мерките на ПРСР - за общините, МЗХ и
Държавната агенция по горите. Това води до случаи, в които селските общини,
ползващи 100 % интензитет на помощта по ПРСР, трябва да намерят собствени
средства, за да покрият разходите по ДДС.
Управляващият орган предприе съответните действия и постигна
законодателно решение за покриване на ДДС от държавния бюджет, като по този
начин през 2009г. проблемът бе разрешен.
С решение на Министерски съвет № 53 от 04.03.2009 ДДС за публични субекти
за проекти одобрени по ПРСР за 2009 г. ще се покрие от бюджета.
5.3. Използване на техническата помощ на ПРСР.
Техническата помощ осигурява средствата, необходими за ефективното
управление и прилагане на Програмата в съответствие с чл. 66 от Регламент на
Съвета (ЕС) 1698/2005 за дейности, свързани с подготовката, управлението,
наблюдението, оценката, информираността и контрола на ПРСР. Бюджетът на
мярката възлиза на 123 181 289 евро (общо публични разходи) за целия програмен
период. Финансовата помощ, която се предоставя от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони за тези дейности, е в размер до 100% от общите
допустими разходи.
Управляващият орган е отговорен за прилагането на дейностите по линия на
техническа помощ (включително Националната селска мрежа), a Разплащателната
агенция е отговорна за извършване на плащанията.
На 03.04.2008 г. в Държавен вестник е публикувана Наредба № 13 за
организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите
по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г. До момента наредбата е изменяна три пъти (последно на
05.02.2010 г.) с цел опростяване на процедурите по прилагане на дейностите по
мярката.
Бяха подготвени списъци за дейностите по линия на техническата помощ от
ПРСР, по които ползватели са МЗХ и ДФ „Земеделие” през 2009 г. Списъците и
обосновките на включените в тях дейности бяха обсъдени от Управителния съвет към
УО на ПРСР на 03.02.2009 г. и утвърдени от министъра на земеделието и храните на
13.03.2009 г.
За прилагането на дейностите по линия на техническа помощ са изготвени и
Процедурни правила за прилагане на дейностите по линия на техническа помощ.
Дейностите, финансирани по линия на техническа помощ през 2009 г., бяха
използвани, за да се създадат предпоставки за ефективно управление и прилагане на
Програмата. В периода 01.01.-31.12.2009 г. са регистрирани и одобрени общо 62
заявления за подпомагане, от които 55 на МЗХ и 7 на ДФЗ. Стойността на одобрените
през 2009 г. заявления е 6, 370 млн. евро.
Информация за одобрени проекти и сключени договори по техническа помощ за
периода 01 януари - 31 декември 2009 г. е посочена в таблицата по-долу:
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Дейност
№

1

2

3

4

5

Дейности, свързани
с организиране на
заседанията на КН
на ПРСР и
работните групи към
него

Извършване от
външни изпълнители
на анализи,
проучвания,
изследвания и други
технически доклади.

Брой Стойност на
одоб одобрените
рени
проекти*
прое през 2009г.
кти
(евро)

Договорът
е на
стойност
105 618,28
евро по
проект,
одобрен
през 2008
г. и е в
сила от
01.10.2008
г.

1 договор
от
01.10.2008
г.
1

4

Изготвяне и
разпространение на
информация
относно ПРСР

12

Участие на
администрацията в
местни прояви

9 (от
които
1 на
ДФЗ)

Разработване,
инсталиране и
поддръжка на
компютърни системи
за управление,
наблюдение и
оценка (включително
закупуване на
техника и програмни
продукти), както и

Сключени Сума на
договори/ сключенит
изпълнен
е
и
договори
дейности
(евро)

2

92 032,54 (в процес
на
изпълнени
е до
01.10.2010
г.)

1 договор
(в процес
199 403,83 на
изпълнени
е

Договорът
е сключен
на
22.12.2009,
21 453,81 но
проектът е
одобрен
през 2008
г.

10
договора,
от които 7
1 001 009,2
са в
1 778 614,19
процес на
9
изпълнени
е, а 3 са
изпълнени.

3 от
договорите
са
сключени
по
заявления,
одобрени
през 2008

94 648,31

По тази
дейност не
се
сключват
договори

3 договора,
91 521,24 от които 2
изпълнени

2 договора
са
изпълнени,
като
единият от
тях е по
заявление,
одобрено
през 2008.
Третият е

26 678,69
(сумата
обхваща
двата
договора,
сключени
през 2009)
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наемане на външни
експерти за

сключен на
28.05.2010
и не е
включен в
сумата
26 678,69
евро.

изпълнението на
тези дейности.

6

7

8

9

10

Доставяне на
необходимия
софтуер, хардуер,
специализирано и
офис оборудване
Изготвяне на
текуща, междинна и
последваща оценка
на ПРСР
Допълнително
финансово
стимулиране на
персонала

Наемане и разходи
за допълнителен
персонал към УО и
РА

Участие на
администрацията в
международни
прояви

3
(всич
ки на
ДФЗ)

12

Наемане на
консултанти/организ
ации/експерти за
изпълнение на

1 договор
(в процес
на
изпълнени
е)

-

2 (на
ДФЗ)

1 (на
ДФЗ)

15

11
Разходи, свързани с
Националната
селска мрежа

128 334,26

Проектът е
одобрен
598 211,50 през 2008
г.

859 249,17

По тази
дейност не
се
сключват
договори

3 043 060,89

Сумата
включва
разходите
за заплати
на 180
души за 2
години

30 482,66

По тази
дейност не
се
сключват
договори

6

2 договора
–
15 364,32 изпълнени

6

31 700,10

Останалит
е 4 проекта
са
свързани с
4 448,24
участие в
четири
срещи на
НСМ

краткосрочни и
дългосрочни задачи
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и дейности,
свързани с
управлението на
ПРСР.

13

Дейности, свързани
с организирането и
провеждането на
процедурите за
възлагане на
обществените
поръчки и
сключването на
договорите за
дейностите по линия
на техническа
помощ

1

Общо
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1 (в процес
на
4 601,63
изпълнени
е)

4 601,63

6 369 013,14

*- по дейностите, свързани с командировки, не се сключват договори
За периода 01.01.-31.12.2009 г. са подкрепени следните дейности:
•

Дейности, свързани с организиране на заседанията на Комитета по
наблюдение на ПРСР и работните групи към него:

По одобрен проект от 2008 г. е избран изпълнител на обществена поръчка
„Организационно-техническа подготовка и провеждане на заседания на Комитета
за наблюдение“. Договорът е сключен на 01.10.2008 г., изпълнява се и е в сила до
01.10.2010 г.
През 2009 г. е одобрен и проект „Провеждане на заседания на постоянните
работни групи към Комитета за наблюдение на ПРСР (2007-2013 г.)”. На 12.04.2010
г. е сключен договор с изпълнител на тази дейност.

•

Извършване от външни изпълнители на анализи, проучвания, изследвания
и други технически доклади
През 2009 г. са одобрени следните проекти:

„Изготвяне на подробен списък на всички стандарти (изисквания) на Общността,
задължителни за спазване от страна на земеделските производители и на
предприятията, преработващи земеделски и горски продукти, допустими за
подпомагане по мерките от Ос 1 от ПРСР 2007-2013”;
„Подпомагане на изготвянето на мерки 114, 124, 125 и 126 от ПРСР (2007-2013)”;
„Определяне на индекса на популациите на птиците, обитаващи земеделските
земи в България чрез осъществяване на схема за мониторинг на обикновените
видове птици”; и
„Анализ на сектор "Тютюн".
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Към момента техническите задания са в процес на вътрешно съгласуване.
Очаква се изпълнители на тези дейности да бъдат избрани в предстоящите месеци.
През 2009 г. успешно приключи изпълнението на дейността по проект
„Проучване на модерни технологии и технически решения за пречистване на
отпадните води на населени места с под 2000 еквивалентни жители в селските
райони и разработване на конкретни модели”, договор за който беше сключен през
2008 г.
В края на 2009 г. е избран изпълнител за „Проучване за потребностите от
обучение и идентифициране на приоритети, във връзка с процедурата за прилагане
на мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и
разпространение на научни знания” – това е проект, одобрен още през 2008 г.
Договорът е в процес на изпълнение.

•

Изготвяне и разпространение на информация относно ПРСР чрез:

През 2009 г. успешно приключи изпълнението на договора по проект
„Изготвяне, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на брошури,
диплянки, книжки и други информационни материали за ПРСР, включително за Ос 4
Лидер” – това е проект, одобрен още през 2008 г. Отпечатани са 342 000 бр. брошури,
диплянки, книжки и други информационни материали за Програмата.
През м. април 2009 г. са сключени договори по две позиции от проект, одобрен
през 2008 г.: „Организиране и провеждане на мероприятия за информираност и
публичност - Позиция 1: По ПРСР 2007-2013 г. и Позиция 2: За разясняване
същността и прилагането на подхода Лидер по ПРСР”. Двата договора са
изпълнени.
През 2009 г. са сключени договори за следните одобрени проекти:
„Излъчване на специализирана рубрика в предаването "Бразди" на БНТ във връзка с
информационната кампания на ПРСР 2007-2013”. През м. ноември 2009 г. е сключено
е допълнително споразумение към договора. В процес на изпълнение.
„Излъчване на постоянна консултантска рубрика и на радио-спотове в БНР,
Програма „Хоризонт", във връзка с информационната кампания на ПРСР (20072013)”. През м. октомври 2009 г. е сключено е допълнително споразумение към
договора. В процес на изпълнение.
„Излъчване на рубрика "Искам да започна бизнес" в Евроком България във връзка с
информационната кампания на ПРСР (2007-2013)” - в процес на изпълнение;
„Излъчване на видео клипове в БНТ във връзка с информационната кампания на
ПРСР (2007-2013)” – договорът е изпълнен;
„Изготвяне и изпълнение на външна реклама във връзка с информационната
кампания на ПРСР (2007-2013)” - в процес на изпълнение;
„Излъчване на рубрика "И ние го можем" в БНТ САТ във връзка с информационната
кампания на ПРСР (2007-2013)” - в процес на изпълнение;
„Излъчване на постоянна консултантска рубрика в Дарик радио във връзка с
информационната кампания на ПРСР (2007-2013)” – договорът е изпълнен;
„Излъчване на специализирана рубрика в Нова телевизия във връзка
информационната кампания на ПРСР (2007–2013)” – договорът е изпълнен; и

с
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„Излъчване на специализирана рубрика в национална телевизия БТВ във връзка с
информационната кампания на ПРСР (2007-2013)” – договорът е изпълнен.
Одобрени са също и следните проекти:
„Производство, тиражиране на магнитен носител и разпространение чрез
национален всекидневник на филми във връзка с информационната кампания на
ПРСР (2007-2013)”
„Анализ на медийното отразяване на целите по прилагането на ПРСР (2007-2013)”
„Публикуване на материали в печатни издания във връзка с информационната
кампания на ПРСР 2007-2013 Позиция 1: Публикуване на материали в национални
всекидневници и седмични печатни издания и Позиция 2: Публикуване на материали
в регионални печатни издания (всекидневници)”
По тях в близките месеци предстои сключване на договори с изпълнител.
През 2009 г. е одобрен и проект за „Създаване на цялостна концепция на
информационната кампания, изготвяне на всички материали за печатните медии,
консултиране на всички рубрики в електронни медии, наблюдение на изпълнението
и координиране на информационната кампания”. През м. април 2010 г. е сключен
договор с изпълнител. В процес на изпълнение.
• Участие на администрацията в местни прояви
За участието на администрацията на МЗХ и ДФЗ, ангажирана в управлението,
изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР, в местни прояви, през
2009 г. са одобрени и реализирани 9 проекта:
„Участие на експерти от дирекция "РСР" в информационни дни по време на
международна селскостопанска изложба АГРА в Пловдив в периода 18.02.20.02.2009”;
„Участие на служители от дирекция РСР в обмяна на най-добри практики в гр.
Велинград за периода 04-06.03.2009 г.”;
„Провеждане на обучение на служители от Националната служба за съвети в
земеделието от експерти от дирекция РСР и ДФЗ-РА, свързано с прилагането на
мярка "Агроекологични плащания" от ПРСР, в гр. Хисаря за периода 06.04.07.04.2009”;
„Провеждане на регионална среща за потенциални кандидати по ПРСР 2007-2013 в
гр. Сандански на 28-29.04.2009”;
„Участие на експерти от дирекция "РСР", дирекция "МОВОП" и ГД "Земеделие" в
семинари в изпълнение на проект по линия на техническата помощ с УИН 01/05-0808/010”;
„Среща с одобрени кандидати за връчване на подписани договори по под-мярка 431-2
"Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на
потенциални МИГ" от ПРСР 2007-2013”;
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„Провеждане на семинар за информиране на представители на медиите относно
новата политика на правителството и МЗХ за управление на ПРСР (2007-2013 г.) в
Трявна, 2-3.10.2009”;
„Участие на служителите от дирекция „РСР” и дирекции от МЗХ, които
подпомагат прилагането на ПРСР в семинар-обучение – гр. Сандански, от
17.12.2009 до 19.12.2009 г.”;
„Организиране и участие в дейности по обучение на администрацията, ангажирана
в управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР, в
т.ч. сътрудничество между УО и подобни структури в ДЧ на ЕС, както и за
изпълнението на Комуникационния план - гр. Велинград, 29-31.10.2009”.

•

Разработване, инсталиране и поддръжка на компютърни системи за
управление, наблюдение и оценка (включително закупуване на техника и
програмни продукти), както и наемане на външни експерти за изпълнението
на тези дейности.
През 2009 г. са одобрени следните проекти:

„Разработване на интерфейс между УО и Разплащателна агенция за целите на
наблюдението на ПРСР 2007-2013 г.”. По този проект на 28.05.2010 г. беше сключен
договор между МЗХ и изпълнител; и
„Наемане на допълнителен персонал за софтуерна поддръжка и актуализация на
база данни (сървър)” – проектът е изпълнен.
През м. декември 2009 г. е сключен договор за услуга „Създаване, разработване
и поддръжка на интернет сайт за целите на ПРСР 2007-2013 г.” по проект, одобрен
през 2008 г. Договорът е в процес на изпълнение. Към момента сайтът вече
функционира.

•

Доставяне на необходимия софтуер, хардуер, специализирано и офис
оборудване
Одобрени са 3 проекта с ползвател ДФЗ:

„Закупуване и доставка на 382 броя лицензи за антивирусен софтуер”
„Доставка на 382 броя лицензи за Lotus Notes Client Access License (CAL) - IBM Lotus
Notes for Collaboration” и
„Доставка на 2 броя пълноцветни копирни машини А3”
• Изготвяне на текуща, междинна и последваща оценка на ПРСР
През м. май 2009 г. е избран изпълнител по обществена поръчка „Извършване на
текуща и междинна оценка на изпълнението на ПРСР в периода 2008–2010 г”.
Договорът е в процес на изпълнение.

•

Допълнително финансово стимулиране на експертите, натоварени пряко с
управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР
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През 2009 г. са одобрени две заявления на ДФЗ-РА за изплащане на допълнително
финансово стимулиране на експертите – за периода 01.01.-31.05.2009 г. и за периода
01.06.-31.12.2009 г. И двата проекта са реализирани.
• Наемане и разходи за допълнителен персонал към УО и РА, необходим с
оглед засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението,
изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР.
Дирекция „РСР” изготви методика, имаща за цел да дефинира реда и условията
за подбор на служители съгласно чл. 2, ал. 1 от Постановление № 230 на
Министерския съвет от 25 септември 2009 г. за назначаване на допълнителен
персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013 г. със средства от техническата помощ на програмата, при спазване
разпоредбите на трудовото законодателство. Предстои обявяване на конкурс за
назначаване на 20 допълнителни експерта към дирекцията.
В края на 2009 г. е одобрено заявление на ДФЗ за стартиране на наемането на
допълнителен персонал (180 души) в помощ на обработката на постъпилите проекти и
подобряване на администрирането на ПРСР. Заявлението е на стойност 3 043 060,89
евро и включва разходите за заплати на допълнителния персонал за 2 години. За тази
цел бе предприето изменение на Програмата, в частта касаеща дейностите,
финансирани по линия на техническата помощ. Изменението бе одобрено от Комитета
за наблюдение (чрез писмена процедура), изпратено на ЕК и одобрено от ЕК в края на
2008 г.
• Участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението,
контрола, наблюдението и оценката на ПРСР в международни прояви
Със средства от техническата помощ бяха финансирани следните 15 заявления за:
Участие в конференция на тема: "Широколентовият достъп и Европейския план за
възстановяване", Торино, Италия;
Участие в международна конференция на тема "Селските райони и земеделието - 5
години от присъединяването на Полша към ЕС" в гр. Варшава, Полша;
Участие в международна конференция на тема "Включване и развитие на местните
общности чрез проекти" в гр. Нарва, Естония;
Участие в европейска среща-семинар на тема "Ролята на земеделието в
европейските селски райони" на директорите на дирекции "РСР", организирана от
чешкото представителство - гр. Бърно, Чехия;
Участие в европейска конференция на тема "Дивата природа и обширните
природни
местообитания",
организирана
под
патронажа
на
чешкото
представителство на ЕС - гр. Прага, Чехия;
Участие в международен регионален семинар на тема "Разработване на концепции
за регионално развитие и стратегии за местно развитие посредством подхода
ЛИДЕР";
Техническа среща с представители на ЕК, Генерална дирекция "Земеделие и
развитие на селските райони";
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Участие в работно посещение в министерство на земеделието на Кралство
Швеция за обмяна на опит и добри практики по прилагане на политиката за
развитие на селските райони;
Участие в VІІІ Естонски селски парламент под надслов "Инициативните села
помагат за гарантиране на устойчивото развитие на селските райони" в гр. Рану,
Естония;
Участие в международна конференция на тема
предизвикателства и решения" в гр. Лунд, Швеция;

"Земеделие

и

води

-

Участие в техническа среща с представители на ЕК за обсъждане на въпроси,
свързани с прилагането на ПРСР (2007-2013) в гр. Брюксел, Белгия;
Участие в работна среща, организирана от ГД "Околна среда" на ЕК на тема:
"Интегриране на водните въпроси в Системата за съвети в селското
стопанство";
Участие в третото заседание на под-комитета Лидер към Европейската комисия
за развитие на селските райони в гр. Брюксел, Белгия;
Участие в техническа среща с представители на Европейската комисия за
обсъждане на въпросите, свързани с прилагането на Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. в гр. Брюксел, Белгия;
Участие в заседание на експертен комитет за оценка в Брюксел, Белгия.

•

Разходи, свързани с Националната селска мрежа (НСМ)

По обществена поръчка „Избор на звено за управление на Националната селска
мрежа” през 2009 г. не бе избран изпълнител, тъй като представените оферти не
отговориха на техническите изисквания или на критериите за допустимост. Предстои
провеждане на нова обществена поръчка през 2010 г. след приключване на
процедурата по провеждане на предварителен контрол, която стартира през януари
2010 г. Очаква се избор на изпълнител през последното тримесечие на 2010 г.
Планът за действие на НСМ е разработен и обсъден през месец май 2009 г. на
национална конференция в София, на която беше обявен старта на НСМ. През 2009 г.
са извършени следните разходи по 6 одобрени заявления по линия на техническата
помощ, които могат да се причислят към дейности, свързани с НСМ:
Изпълнени са следните 2 проекта:
„Наемане на допълнителен персонал - експерт за изпълнение на дейности,
свързани с Националната селска мрежа от Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013” - проектът е изпълнен. Изготвени за План за действие на НСМ и
анкетна карта за проучване на интересите на потенциалните членове на мрежата,
както и допълнения към техническото задание за допълване на сайта на НССЗ с
портален уебсайт за информационно обслужване на НСМ и поддръжка на сайта;
„Допълване сайта на НССЗ с портален уебсайт за информационно обслужване
на Националната селска мрежа и неговото поддържане до предаване на
поддръжката на изпълнителя на дейност 27 от Раздел І на одобрения списък с
дейностите по ТП от ПРСР 2007-2013” – проектът е изпълнен.
Във връзка с участието на страната в международни прояви, свързани с НСМ, са
одобрени и изпълнени 4 проекта:
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Участие в третата среща на Националните селски мрежи в гр. Брюксел, Белгия;
Участие в петата среща на Националните селски мрежи в Севиля, Испания;
Участие в шеста среща на Националните селски мрежи в гр. Будапеща, Унгария; и
Участие в седмата среща на Националните селски мрежи – гр. Брюксел, Белгия.

•

Наемане
на
консултанти/организации/експерти
за
изпълнение
на
краткосрочни и дългосрочни задачи и дейности, свързани с управлението на
ПРСР.
За тази дейност през 2009 г. са одобрени следните 6 заявления за:

„Наемане на допълнителен персонал, независими експерти за оценка на
постъпили проектни предложения по първа обява по под-мярка 431-2 и участие в
Комисията за избор на проекти” – проектът е изпълнен;
„Допълнително заплащане на експерти от МЗХ за участие в комисия за избор на
проекти по първа обява по под-мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на
обществена активност за територията на потенциални МИГ" от ПРСР” - проектът
е изпълнен;
„Наемане на експерт за разработване на детайлни указания за техническо и
финансово наблюдение и контрол на одобрени проекти в процеса на прилагане на
под-мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на
съответните територии за потенциални МИГ" от ПРСР 2007-2013” - проектът е
изпълнен;
„Наемане на външни експерти за участие в оценка на проектни предложения по
под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на
територията на потенциални МИГ” от ос 4 на ПРСР” - проектът е изпълнен;
„Допълнително заплащане на експерти от МЗХ за участие в комисия за избор на
проекти по мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена
активност за територията на потенциални МИГ" от ПРСР” - проектът е изпълнен;
Един проект е прекратен – за обезпечаване на преводачески услуги.

•

Дейности, свързани с организирането и провеждането на процедурите за
възлагане на обществените поръчки и сключването на договорите за
дейностите по Техническа помощ (в т.ч. за изготвяне на техническото
задание).

В началото на 2010 г. е сключен договор с изпълнител на дейността „Провеждане
на предварителен контрол по възлагане на обществени поръчки по линия на
техническата помощ от ПРСР (2007-2013)” – проектът е одобрен през 2009 г.
Договорът е в процес на изпълнение.
Информация за мярката към 10.06.2010 г. :
От стартирането на мярката до 10.06.2010 г. са постъпили и са регистрирани
общо 118 заявления за кандидатстване на обща стойност 16 308 716 евро (31 897 077
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лв.). От тях са одобрени 106 бр. на стойност 15 915 211 евро (31 127 447 лв.).
Изплатени са 36 заявки за единични, междинни или окончателни плащания в размер
на 1 745 950 евро (3 414 781 лв.).
Списъците с дейности по линия на техническа помощ, по които ползватели за
2010 г. ще бъдат съответно МЗХ и ДФЗ, са утвърдени от министъра на земеделието и
храните.
Съгласно списъците някои от по-важните дейности, планирани за
изпълнение през 2010 г. в съответствие със законодателството на ниво Европейска
Общност и/или на национално ниво, са:
1.

Избор на изпълнител, който да осъществява дейността във връзка с
организиране на провеждането на заседанията на Комитета за наблюдение
на ПРСР (2007-2013г.) поради изтичане на договора на настоящия изпълнител
на дейността на 01.10.2010 г.

2.

Анализ на земеделските и горските дейности, включени в заповедите за
обявяване на местата по Натура 2000. Чрез реализирането на дейността ще
се осигури нужната за стартиране на мярка 213 информация, както и ще се
направи и анализ на необходимостта от прилагане на мярка 224. Дейността
включва преглед и обобщаване на предвидените забрани/ограничения в
заповедите за обявяване на зоните в Натура 2000, подробен анализ на
забраните в заповеди за обявяване на защитени зони,
определяне на
допустимите за компенсиране забрани, режими и ограничения съгласно
изискванията на мярка 213 и 224, разработване на методология за изчисляване
на компенсаторните плащания за ограниченията, наложени върху земеделски
земи и гори. В резултат ще бъде разработен списък със защитени зони,
разписаните в тях ограничения, забрани и или режими и изчислените за тях
компенсаторни плащания. Ще бъде представена и методологията за тяхното
изчисляване.

3.

Изследване на ситуацията с широколентов интернет в селските райониУслугата включва изследване на ситуацията с достъпа до широколентов
интернет на населението в селските райони, както и изготвяне на детайлна
карта на покритието с широколентов интернет и идентифициране на
технологичните възможности и други потребности от информационни и
комуникационни технологии.

4.

Определяне на индекса на популациите на птиците обитаващи земеделските
земи в България чрез осъществяване на схема за мониторинг на
обикновените видове птици. В Комуникационната си стратегия COM (2000) 20,
Европейската комисия набелязва набор от 35 индикатора, които са необходими,
за да се оцени интегрираността на мерките за опазване на околната среда в
селскостопанската политика. Индикатор номер 28 от тези индикатори е за
тенденции в състоянието на птиците от селскостопанските местообитания.
Птиците са приети като индикатор за оценка на състоянието на
биоразнообразието и разнообразието от видове като цяло (ЕЕА 2005). Индексът
са състоянието на птиците от селскостопанските местообитания е включен сред
основните индикатори, измерващи влиянието на ПРСР и по-специално на
мерките от ос 2 върху околната среда.

5.

Анализ и прецизиране на земите с висока природна стойност. Реализирането
на тази дейност ще обезпечи разработване на анализ и прецизиране на земите с
висока природна стойност (ВПС) за нуждите на прилагането на мярка 214
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„Агроекологични плащания”. От натрупания опит през двете изминали кампании
за подаване на заявления за подпомагане по под-мярка „Управление на земи с
ВПС” е видно, че има значителни пропуски при определянето на земите с ВПС,
което следва да бъдат коригирано. Като краен резултат се очаква да бъде
създаден нов, отделен слой в ИСАК със земите с ВПС. Това ще улесни
земеделските стопани при бъдещите кампании за кандидатстване по мярката
при очертаване на стопанисваните от тях земи с ВПС. Подготовката на слой със
земите, попадащи във ВПС, ще допринесе за създаване на по-добри условия
при усвояването на средствата предвидени по ос 2 от ПРСР.
6.

Изготвяне на подробен списък на всички стандарти на Общността,
задължителни за спазване по мерките от Ос 1. Полупазарните стопанства,
земеделските стопанства на млади фермери, земеделските стопанства на
бенефициентите по мярка 121 и преработвателните предприятия и/или пазари
на производители трябва да отговарят на всички стандарти, свързани с
фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните,
ветеринарните изисквания, безопасността на храните и фуражите, опазването
на околната среда, хигиената и безопасните условия на труд (на стандартите,
приложими за техните дейности).

7.

Разработване на Практическо ръководство по ос 4 ЛИДЕР на ПРСР.
Необходимостта от разработването на Практическото ръководство за работата
на МИГ за успешното изпълнение на местните стратегии за регионално
развитите се налага от необходимостта от уеднаквяване на прилаганите
практики за управление и контрол на тези групи в процеса на изпълнението на
мярка 41 и под-мярка 431-2.

8.

Организационни дейности, свързани с администриране и управление на
Националната селска мрежа. Услугата включва избор на Звено, което
управлява / администрира НСМ. Основните категории дейности, включени в
плана за действие на НСМ в България, са както следва: 1) Идентифициране,
анализ и осигуряване на информация на добри практики, приложими в България
(по различни теми, съдържащи се в стратегическите насоки на Общността за
развитие на селските райони и в НСПРСР и ПРСР – например иновации,
енергия от възобновяеми източници, осигуряване на заетост в селските райони
и др.); 2) Обмен на опит и знания, включително в областта на
административните правила, процедури и прилагащи механизми на ПРСР; 3)
Осигуряване на информация за потребителите на мрежата – потенциалните
бенефициенти по мерките на ПРСР; 4) Подготовка и провеждане на семинари и
осигуряване на експертна помощ за развитие на капацитета на потенциалните
бенефициенти; 5) Организиране на изследвания за нуждите на Програмата; 6)
Съдействие в процеса на изграждане и укрепване на капацитета на местните
инициативни групи по Лидер. Улесняване и стимулиране проектите за междутериториалното и транс- национално сътрудничество на МИГ; 7) Представяне на
НСМ на България в Европейската мрежа за селските райони.

9.

Изготвяне на текуща оценка на ПРСР за 2011 – 2013 г. Извършването на
оценка е задължение на страната-членка съгласно чл. 84, 85, 86 и 87 на
Регламент 1698/2005. Оценката следва да се извърши в съответствие с
методическите указания на ЕК от Общата рамка за наблюдение и оценка
(ОРНО) на програмите за развитие на селските райони, съфинансирани по
ЕЗФРСР.

10.

Разработване на интерфейс между Управляващия орган и Разплащателната
агенция. Проектът включва разработване на връзка между базовия програмен
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продукт на УО и системата на РА, така че набирането и генерирането на
индикаторите за наблюдение да се „компютъризира” напълно (съгласно
Регламент 1698/2005). В края на м. май 2010 г. е избран изпълнителя за тази
дейност след проведена тръжна процедура.
11.

Разработване на нестартиралите направления и калкулиране на
компенсаторните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания”.
Услугата включва наемане на външни експерти за разработване и калкулиране
на компенсаторните плащания по не стартиралите направления на мярка 214 от
ПРСР, както следва: поддържане на местообитания на водолюбиви птици;
създаване на крайречни местообитания; равнинен ландшафт; създаване,
възстановяване и поддържане на полски граници.

Предстои и наемане на допълнителен персонал по реда на Постановление №
230/25.09.2009 г. на МС. Чрез дейността ще се подсили административния капацитет
Управляващия орган на ПРСР и ДФЗ-РА.
5.4. Предприети действия свързани с осигуряване публичността на ПРСР в
съответствие с чл. 76 от Регламент (ЕС) № 1698/2005
В изпълнението на приоритетите и задачите на Министерство на земеделието и
храните във връзка с повишаване информираността на гражданите и земеделските
производители по отношение финансовите лостове за подпомагане от ЕЗФРСР през
2009 година се извършиха редица публични мероприятия във връзка с изпълнението
на Комуникационния план на ПРСР.
 Семинари, курсове и дискусионни форуми за обучение на обучаващи
•

На 28 януари 2009 г. в гр. София беше проведено обучение по мярка 111 на
експерти от одобрен от министъра на земеделието и храните Списък на
експерти, които да се включват като членове на Комисията за оценка, съгласно
условията на чл.28 от Наредба № 23 от 14.07. 2008 г.

•

В периода 18-20 февруари 2009 г. експерти от дирекция „Развитие на селските
райони” взеха участие в международна селскостопанска изложба „Агра”, гр.
Пловдив – те участваха в германо-българска работна група „Земеделие и
хранителна промишленост” към германо-българския съвет за коопериране,
участваха в семинар проведен съвместно с Европейската комисия (ЕК) на щанд
на ЕК и участваха в ден и семинар, посветен на биологичното земеделие. Беше
организирана среща на млади фермери от българска и гръцка страна. Участието
на експертите се финансира по техническа помощ на ПРСР.

•

На 26 февруари 2009 г. в гр. София се проведе семинар за НССЗ относно
прилагането на мярка 214 ”Агроекологични плащания”. На семинара бе
представено новото приложение за кандидатстване по мярка „Агроекологични
плащания” за 2009 г. и инструкцията към него.

•

В периода 16-17 март 2009 г. в гр. Хисаря се проведе обучение на служители от
НССЗ от експерти от отдел „Конкурентоспособност на земеделието и горското
стопанство” и отдел „Селски райони и местни инициативи”, дирекция „РСР” и
Разплащателна агенция, свързано с дейността на НССЗ по изготвянето на
бизнес планове за млади фермери и полупазарни стопанства по мерки 112
”Създаване на стопанства на млади фермери” 121 „Модернизиране на
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земеделските стопанства”, мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски
дейности” и мярка 214 ”Агроекологични плащания”, както и планове за развитие
по мярка 142 „Създаване на организации на производители”.
•

На 24 март 2009 г. в Белгия, Брюксел беше представена ПРСР пред фламандски
инвеститори.

•

На 26 март 2009 г. беше проведено обучение по мярка 111 на експерти от
одобрен от министъра на земеделието и храните Списък на експерти, които да
се включват като членове на Комисията за оценка, съгласно условията на чл.28
от Наредба № 23 от 14.07.2008 г.

•

На 06 април 2009 г. се проведе „Ден на отворените врати” в МЗХ – на
мероприятието присъстваха над 80 души, които задаваха въпроси свързани с
мерките от ПРСР на експерти от Управляващия орган и Разплащателната
агенция. Участие взеха и представители на медиите, общини и бизнес
организации. Събитието получи широк отзвук в медиите.

•

В периода 06-07 април 2009 г. се проведе обучение на служители от НССЗ от
експерти от отдел „Агроекология и необлагадетелствани райони”, дирекция
„РСР” и Разплащателна агенция, свързано с прилагането на мярка
”Агроекологични плащания”, финансиран по линия на техническа помощ. На
семинара присъстваха 88 експерта. Бяха обсъдени промените в Наредба №12
за прилагане на мярка 214 ”Агроекологични плащания” от ПРСР и бяха
дискутирани най-често допусканите грешки през кампания 2008 г.

•

На 10 април 2009 г. в Боровец се проведе информационен семинар за
журналисти с презентации по ПРСР.

•

На 23 април 2009 г. в гр. Пазарджик се проведе обучение на експерти от НССЗ
свързано с разглеждане на най-често допусканите грешки при разработването
на бизнес плановете по мерки 112,141,142, както и обсъждане на работната
програма на НССЗ за 2009г.

•

На 28 април 2009 г. се проведе семинар на тема: „Общата селскостопанска
политика-възможност за устойчиво развитие на земеделието” под патронажа на
г-жа Меглена Плугчиева – заместник министър председател на РБ с участието
на г-н Франц Фишлер - бивш комисар по земеделие и развитие на селските
райони към Европейската Комисия.

•

На 2 и 3 октомври 2009 г. се проведе семинар на тема „Управление на
европейските фондове в земеделието до 2013 г.” в гр.Трявна, на който
присъстваха представители на медийте.

•

В периода 23-24 ноември 2009 г. се проведе обучение на експерти от НССЗ по
проекта на мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и
собственици на гори” и по мярка 214 „Агроекологични плащания”, гр. Плевен.

 Информационни семинари
•

В периода 04-06 март 2009 г. се проведе семинар за „Участие на
администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола,
наблюдението и оценката на Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г., в обмяна на най-добри практики”, финансиран от
техническа помощ на ПРСР.
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•

Избран е изпълнител и е сключен договор, за провеждане на информационни
семинари в периода юни-ноември 2009 г., по проект на Техническа помощ
„Организиране и провеждане на мероприятия за информираност и
публичност”, съответно по Позиция 1 (по ПРСР 2007-2013 г.) и Позиция 2 (За
разясняване същността и прилагането на подхода Лидер по ПРСР). По линия
на техническа помощ. Съгласно заданието се предвижда провеждането на:
Позиция 1 - национален семинар (проведен на 28 май 2009г.), тридневно
обучение за членовете на Комитета по наблюдение (КН), двудневно
обучение за постоянните работни групи към КН, 28 (еднодневни)
информационни семинари за регионалните служби на МЗХ., 6 (двудневни)
семинари в районите за планиране за обучение на служителите от
областните дирекции „Земеделие и гори” и общинските служби по
земеделие и гори, 60 (еднодневни) информационни семинари в селските
общински центрове за потенциалните кандидати
по Програмата
(семинарите се провеждат съгласно график публикуван на интернет
страницата
на
МЗХ),
Позиция
2
28
информационни
семинара(еднодневни).

 Лекции
Експерти от дирекция РСР (УО) са разяснявали възможностите за подпомагане
по ПРСР по покана на външни институции и партньори. Представители от
дирекцията са взели участие в около 40 инициативи, преминали при голяма
посещаемост (средно 120 човека) (виж Приложение 4).
 Отпечатване на информационни материали
•

Изпълнителят по тръжна процедура по проект на Техническа помощ „Изготвяне,
предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на брошури, диплянки, книжки
и други информационни материали за ПРСР, включително за Ос 4 Лидер”
изготви 64 400 бр. книжки, 399 450 бр. брошури, 50 000 бр. дипляни и 15 000 бр.
плакати с разясняващи условията за кандидатстване и нормативната база на
ПРСР.
Предприети действия по проекти по линия на Техническа помощ

•

Изпратено е задание към дирекция „Обществени поръчки” в МЗХ за обявяване
на процедури за избор на изпълнител за дейност „Публикуване на материали в
печатни издания във връзка с информационната кампания на ПРСР: - в
национални всекидневници и седмични печатни издания; - в регионални печатни
издания /всекидневници/” от одобрения списък с дейности по Техническа помощ
за 2009 г .
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 Медийни изяви
•

Два пъти седмично се излъчва радио предаване в националното „Дарик
радио”. В предаването се разясняват възможностите за подпомагане и
начините за кандидатстване по ПРСР от експерти от МЗХ, РА и НССЗ.
Финансирано от техническа помощ.

•

Излъчва се специализирана рубрика в предаването „Бразди” по БНТ.
Финансирана от техническа помощ.

•

Излъчване на рубрика “Искам да започна бизнес” в Евроком България във
връзка с информационната кампания на ПРСР. Финансирана от техническа
помощ.

•

Излъчване на постоянна консултанска рубрика и на радио-спотове в БНР
Програма „Хоризонт” във връзка с информационната кампания на ПРСР.
Финансирана от техническа помощ.

•

Излъчване на 4 видеоклипа в БНТ във връзка с информационната кампания
на ПРСР. Финансирани от техническа помощ.

•

Излъчване на рубрика “И ние го можем” в БНТ САТ във връзка с
информационната кампания на ПРСР. Финансирана от техническа помощ.

•

Излъчване на специализирана рубрика в Нова телевизия във връзка с
информационната кампания на ПРСР. Финансирана от техническа помощ.

•

Излъчване на специализирана рубрика в BTV във връзка с информационната
кампания на ПРСР. Финансирана от техническа помощ.

Предприети действия по проекти по линия на Техническа помощ
Одобрени са следните проекти:
„Производство, тиражиране на магнитен носител и разпространение чрез
национален всекидневник на филми във връзка с информационната кампания на
ПРСР (2007-2013)”;
„Анализ на медийното отразяване на целите по прилагането на ПРСР (2007-2013)”
„Публикуване на материали в печатни издания във връзка с информационната
кампания на ПРСР 2007-2013 Позиция 1: Публикуване на материали в национални
всекидневници и седмични печатни издания и Позиция 2: Публикуване на материали
в регионални печатни издания (всекидневници)”.
По тях в близките месеци предстои сключване на договори с изпълнител.
През 2009 г. е одобрен и проект за „Създаване на цялостна концепция на
информационната кампания, изготвяне на всички материали за печатните медии,
консултиране на всички рубрики в електронни медии, наблюдение на изпълнението
и координиране на информационната кампания”. През м. април 2010 г. е сключен
договор с изпълнител. В процес на изпълнение.
 Информационни пунктове
•

В приемната на МЗХ продължава работата си информационния център за
предоставяне на административни услуги и консултации по актуални въпроси в
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областта на селските райони. На специално гише експерти от дирекция „РСР”
предоставят консултации по различни въпроси свързани с условията за
кандидатстване по Програмата на граждани и представители на други
институции и неправителствени организации.
 Интернет
•

През месец юни 2009 г. беше проведена обществена поръчка за избор на
изпълнител по проект „Създаване, разработване и поддръжка на интернет
страница за целите на ПРСР (2007-2013г.)” На 18 декември 2009 беше
сключен договор с изпълнител за създаване на сайт на ПРСР, финансиран
по линия на Техническа помощ. Самостоятелен сайт на Програмата вече
функционира.

•

На сайта на Министерство на земеделието и храните до изработването на
новия сайт на ПРСР бяха публикувани актуални материали с цел улесняване
бенефициентите на ПРСР и широката общественост до достъпа на
информация в това число: ”Наръчник за най-често допусканите грешки при
кандидатстване по мерките на Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 г.”; беше обновена е рубриката „Често задавани въпроси”; Беше
изготвено и публикувано в рубрика „Актуално” - Ръководство по мярка 141
„Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на структуриране” от
ПРСР; бяха публикувани презентации с одобрените от страна на ЕК на 15
декември 2009 г.изменения в ПРСР.

•

Електронната страница на МЗХ няма постоянно действаща система за
регистрация на потребителите, но след създаването на новата страница на
ПРСР такава система ще бъде създадена.

 Постигнати резултати от дейности за информираност и публичност по
ПРСР във връзка с Комуникационния план:
• Като резултат от проведените семинари за обучение на служителите на НССЗ
се постигна по-добра информираност на служителите от службата по
подготовката на бизнес планове по мерки, по които службата изготвя такива, както
и по-добра информираност за най-често срещани грешки по подадени заявления
през 2008 г. по мярка 214, с цел тяхното избягване;
• Проведените дискусионни форуми позволиха да се получи по-ясна представа
за проблемите и трудностите при прилагането на отделните мерки от Програмата;
•

С проведените лекции по инициатива на потенциални кандидати е постигната:
–
по-голяма гласност за възможностите, които съществуват по
Програмата, дискутирани са специфични въпроси, свързани с отделни
браншове или региони;
–
съвместна работа с НПО и социално икономическите партньори по
информирането на потенциалните кандидати.

• Резултатите от проведените по проект по линия на Техническа помощ
„Организиране и провеждане на мероприятия за информираност и публичност”,
съответно по Позиция 1 (по ПРСР 2007-2013 г.) и Позиция 2 (За разясняване
същността и прилагането на подхода Лидер по ПРСР) информационни семинари
са както следва:
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Позиция 1 – включваща национална конференция и три типа семинари: 6
двудневни, 28 еднодневни и 60 еднодневни посочени по-горе.
За националната конференция – на конференцията присъстваха около 800
души, 325 от тях са попълнили анкетна карта. Целта на проведената анкета е да се
проучат нуждите и видовете тематични групи, които да се създадат към
Националната селска мрежа, средствата за достъп до информация и
потребностите от обучение. Сред анкетираните най-висок е делът на
представителите на държавната администрация – 44% (142 анкетирани) и общинска
администрация – 18% (57). Почти по равно са представени асоциациите, търговските
дружества и неправителствените организации – 9-10%. Местните инициативни групи
(потенциални и действащи) и изследователките организации заемат по 4%. Броят на
анкетираните заявили готовност за участие в работата на тематичните групи е 303, или
94,1%. Според разпределението на отговорите за създаване на тематични работни
групи най-голям е интересът за участие в работна група “Подобряване качеството на
живот и разнообразяване на селската икономика” ( Ос 3) - 51% (164) от анкетираните.
Това може да се обясни с липсата на достатъчно опит в прилагането на ОС 3, което
може да се преодолее според очакванията на анкетираните чрез допълнителна
информация и дискусия в тематичната група. На второ място със 146 (45%) от
анкетираните е групата “Устойчиво и конкурентноспособно земеделие и маркетинг на
земеделските продукти” (Ос 1), а на трето място с 41% (133 анкетирани) е тематичната
група “Подхода Лидер” (Ос 4). По отношение на средствата за достъп до информация
анкетираните са дали най-голямо предпочитание на работните срещи – 197
положителни отговора (61,2%). На следващо място са предпочетени семинарите
(58,5%), докато към кръглите маси и тематичните срещи има подчертано по-малък
интерес. Получаване на информация чрез интернет е посочена от 42% до 65% от
анкетираните. Най-голям интерес е проявен към създаването на база данни за
добрите практики в развитието на селските райони в България и други
страни в ЕС- 65,8% и за информация за нормативните документи и
институциите, отговарящи за ПРСР - 64,9%”. Под половината от анкетираните са
изразили желание да се информират чрез печатни материали. Подчертано нисък е
интересът (26%) към кратки радио и телевизионни бюлетини за събития
свързани със селските райони. Близо 56% от анкетираните изразяват желание за
предавания, насочени към добрите практики в развитието на селските райони
и 54% към тематични предавания по определени въпроси от дейността на мрежата
и изпълнението на ПРСР. Общо 152-ма анкетирани са посочили, че се нуждаят от
обучение, за да активизират участието си в изпълнението на ПРСР. Сред тях 16 не са
посочили темата по която желаят да бъдат обучавани, а останалите 136 са
дефинирали между една и три теми, общо 197. Най-голям брой анкетирани – 35 (18%)
са посочили, че се нуждаят от обучение в областта на „Конкурентно и устойчиво
земеделие и маркетинг на земеделските продукти”.
За 6 те семинара – първа част на семинарите (юни – юли месец 2009) 70%
от участниците са посочили,че са получили нова информация по ПРСР и семинарите
са отговорили на очакванията за 67% от участниците. Оценката на събитията за 54%
от участниците е добра, като съдържанието на презентациите за 50% от участниците е
отлична. Като научено от семинарите за 63% от участниците са извършените и
предстоящи промени в наредбите. Като приложение в работата си от наученото
участниците са дали различни насоки като най-големи проценти имат информиране на
потенциални бенефициенти и клиенти 30%, всичко научено 25% и основни моменти по
прилагането на ПРСР 25%. Основните препоръки на участниците са за поголяма практическа насоченост – 38%, за включване на нови теми 30%.
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- втора част на семинарите(септември-ноември месец
2009) 29% от участниците са посочили, че са получили нова информация по ПРСР и
семинарите са отговорили на очакванията за 72%. Оценката на събитията за 74% от
участниците е добра, като съдържанието на презентациите за 66% от участниците е
отлична. Като научено от семинарите за 40% от участниците е как се подготвя бизнес
план и 34% от участниците са разбрали повече относно процедурата (стъпките) за
кандидатстване. Като приложение в работата си от наученото участниците са дали
различни насоки като най-голям процент имат информиране на потенциални
бенефициенти и клиенти 35%. Основните препоръки на участниците са за
организиране на още семинари и да се представят по-конкретни примери -54%.
За 28-те семинара - първа част на семинарите (юни – юли месец 2009) 75%
от участниците са посочили,че са получили нова информация по ПРСР и семинарите
са отговорили на очакванията за 76% от участниците. Оценката на събитията за 72%
от участниците е отлична, като съдържанието на презентациите за 66% от участниците
е отлична. Като научено от семинарите за 35% от участниците е актуална информация
по мерките по ПРСР, за 32% предстоящи промени в мерките и ПРСР и 21% за
стъпките за кандидатстване. Като приложение в работата си от наученото участниците
са дали различни насоки като най-големи проценти имат подробно представяне на
мерките по ПРСР 38%, проблеми при организирането на ОП 33% и за 28% всичко
научено. Основните препоръки на участниците са за продължаване
организирането на подобни мероприятия – 56%, да се разглеждат и решават
повече практически задачи и казуси – 22% за включване на нови теми 12%.
- втора част на семинарите(септември-ноември месец 2009) 32%
от участниците са посочили,че са получили подробна информация по ПРСР и
семинарите са отговорили на очакванията за 58% от участниците. Оценката на
събитията за 77% от участниците е отлична, като съдържанието на презентациите за
60% от участниците е отлична, съдържанието на материалите е отлично за 66% от
участниците. Основните препоръки на участниците са за разглеждане и
решаване повече практически задачи и казуси – 74% за включване на
промените в наредбите 30%.
За 60-те семинара - първа част на семинарите (юни – юли месец 2009) 23%
от участниците са посочили,че са получили информация за мерките по които могат да
кандидатстват и семинарите са отговорили на очакванията за 81% от участниците.
Оценката на събитията за 68% от участниците е отлична, като съдържанието на
презентациите за 71% от участниците е отлична. Като научено от семинарите за 36%
от участниците е по кои мерки на ПРСР могат да кандидатстват, за 25% промените в
наредбите и 20% за начина на създаване на нов проект. Като приложение в работата
си от наученото участниците са дали различни насоки като най-големи проценти имат
недопускане на грешки при изготвяне на проект 20%, по кои мерки могат да
кандидатстват 15% и за 15% прилагането на отделните мерки. Основните
препоръки на участниците са за продължаване организирането на подобни
мероприятия – 43%, семинарите да са практически насочени – 33% и повече
консултации към конкретни идеи 4%.
- втора част на семинарите (септември-ноември месец 2009г.)
За втората част от семинарите беше преработена анкетната карта за участниците в
семинарите с цел да се проучи интереса към мерките от ПРСР и да се проучат
препоръките по ПРСР на участниците в семинарите. Според резултатите от анкетата
юридическия статус на участниците е както следва: 46% земеделски производители,
18% представители на общини от региона, 9% образователна или изследователска
институция и 17% друго. 33% от участниците са изразили намерение да кандидатстват
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по мерки от ос 3, 26% не са посочили отговор, 23% по ос 1 и 17% по ос 2 на ПРСР. По
отношение на информираността сред участниците за възможността да се
кандидатства по повече от една мярка по ПРСР резултатите са: 76% да, 19% не и 6%
не са дали отговор. 51% от анкетираните не са имали изготвен проект по мерките на
ПРСР, 34% са имали проекти по ПРСР и 15% не са дали отговор.По отношение на
ползването на консултантски услуги – 48% не са ползвали такива, 34% са ползвали и
18% не са посочили отговор. Услугите на областните офиси на НССЗ са ползвали 23%
от участниците в семинарите, 52% не са ползвали и 25% не са дали отговор. 35% не са
срещнали проблеми в процеса на кандидатстване по ПРСР, 23% са срещнали и 45%
не са дали отговор на въпроса. 33% от участниците са получили информация за ПРСР
от интернет, 18% от радио и телевизия, 10% от областните дирекции на ДФ
”Земеделие” и 31% от други източници. Като необходима помощ по предстоящо
изготвяне на проект по ПРСР 59% са посочили, че имат нужда от помощ, но не е
посочено каква конкретно е тя, 41% са посочили осигуряването на финансирането и
2% не са дали отговор. На въпроса относно дали са осигурили финансиране на
изготвени проекти по ПРСР - 55% са отговорили не, 30% - да и 15% не са посочили
отговор. По отношение на препоръки за ПРСР от страна на участниците – 86% не са
дали отговор, 4% са препоръчали повече обучителни семинари, 4% считат, че
системата за отпускане на средства трябва да се промени и 2% считат, че сроковете
за отговор по проектите да се съкратят.
На всички семинари по този проект са канени и участвали представители на
местните медии.
Позиция 2 – информационни семинари по ос 4 ЛИДЕР
Участниците са доволни от разпространените материали (92.5%), но са дали повисока оценка на възможността за пряко общуване и обмяна на мнения (95,4%). 58%
от участниците в семинарите не са участвали в подобни семинари преди това.
Основно информация за Лидер участниците са получили от МЗХ 15%, от проведени в
района срещи 14%, от хора с които работят 13%, от медиите 13% и от общинската
администрация 13%. Информация за семинарите е получена от организаторите за 35%
от участниците. По отношение на приноса за информираността на участниците 86% от
тях са удовлетворени от програмата и интересуващите ги аспекти. Участниците в
семинарите се затрудняват да дадат предложения и коментари по представените
направления.
Реализацията на всички семинари са обезпечавани с печатни материали
изработени по проект по линия на Техническа помощ „Изготвяне, предпечатна
подготовка, отпечатване и доставка на брошури, диплянки, книжки и други
информационни материали за ПРСР, включително за ос 4 ЛИДЕР”. Печатните
материали са предоставяни на участниците във всички проведени информационни
мероприятия.
 Констатирани пропуски и предложения за тяхното отстраняване
В процеса на изпълнение на проекта по линия на Техническа помощ
„Организиране и провеждане на мероприятия за информираност и публичност” и
след направените проверки от страна на представители на дирекция РСР за
изпълнението на провеждането на семинарите бяха установени пропуски в
изпълнението от страна на изпълнителите и на двете позиции от проекта.
Дирекция РСР като възложител изиска от изпълнителите по-добра организация
по отношение на информираността за събитията, с цел привличане на по-голям брой
участници в тях (позиция 2).
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Провежданите анкети в 60-те семинара в първата част на семинарите (юни-юли
месец 2009 г.) не предоставяха информация за интереса на потенциалните кандидати
по Програмата към отделните мерки. За втората част (септември-ноември 2009) беше
разработена анкетна карта, която позволява да се проучи интереса на потенциалните
кандидати по отделните мерки от Програмата и проблемите, които те срещат при
подготовката на проекти. Обобщените резултати са посочени по-горе.
Като основен проблем, който трябва да бъде отчетен при следващите семинари
е периода на провеждане на семинарите, с оглед на сезонната заетост на част от
потенциалните бенефициенти. По отношение на медиите от страна на изпълнителите
беше посочено, че по-голяма част от медиите са частни и трудно се привлича тяхното
внимание за събитията, когато те не са платени.
5.5. Предприети действия свързани с Националната селска мрежа на ПРСР в
съответствие с чл. 68 от Регламент (ЕС) № 1698/2005
Заданието за провеждане на обществена поръчка за избор на звено за
управление на НСМ беше преработено, но поради изменения в ЗОП съгласно, които за
обществени поръчки над 1 милион лева трябва да се извърши предварителен контрол
в края на годината беше избран изпълнител за извършване на предварителен контрол
(„Национален консултант по обществени поръчки” ООД).
В периода 21 май - 21 август 2009г. беше нает временен координатор на НСМ,
който изготви План за действие на НСМ (съгласно ал.2(б), чл. 68 на Регламент
1698/2005), осъществяваше връзки, поддържаше и актуализираше списъка с членове
на НСМ, проучи интересите на членовете, на чиято основа бяха структурирани 3
тематични групи в българската селска мрежа:
- първа тематична група „Подобряване
разнообразяване на селската икономика”;

качеството

на

живот

и

- втора тематична група „Устойчиво и конкурентноспособно земеделие и
маркетинг на земеделските продукти”
- трета тематична група „Подхода Лидер”.
През май 2009 г. беше проведена национална конференция на НСМ с 800
участника, на която беше представен плана за действие и тематичните групи на НСМ.
В периода 27-29 октомври 2009 в Пампорово беше проведена регионална
конференция за страни от югоизточна Европа на тема „Териториално развитие чрез
прилагане на подхода Лидер: представители от България, Македония и Гърция
споделят опит”. Основни теми включени в програмата на конференцията бяха:
Концепция и стъпки за териториално развитие чрез прилагане на подхода Лидер;
Рамка и подход за териториално развитие в Гърция; Процес на подготовка за
териториално развитие чрез Лидер в България и чрез други подобни подходи в
Македония; Представяне на спецификата на всяка територия чрез изложение на
местни продукти и реализирани проекти за устойчиво развитие.
След изтичането на договора на временния координатор функцията на звено на
НСМ се изпълнява от отдел „Прилагане, координация и наблюдение” в дирекция
”РСР”- до избора на изпълнител на дейностите по НСМ, който ще подпомага работата
на дирекция „РСР”.
Подробен отчет на изпълнението на дейностите по НСМ е приложен в
Приложение 5
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6. Декларация за съответствие с политиките на Общността в контекстна на
подпомагането, включително идентификация на откритите проблеми и мерките,
приети за справяне с тях (чл. 82(2)(е) на Регламент (ЕС) № 1698/2005)
През 2009 г. мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г. са прилагани в съответствие с правото и политиките на Общността и поспециално: на правилата за публичност и прозрачност на предоставяната помощ от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, свободната и лоялна
конкуренция, опазване на биологичното разнообразие и на околната среда,
съхраняването на водните ресурси и борбата с промените в климата, насърчаване
равенството на половете и не допускане на дискриминация по какъвто и да е признак.
При възлагане на дейностите, за които са приложими правилата на
обществените поръчки, процедурите по провеждането им се е извършвало при
стриктно спазване на Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки и Наредбата за осъществяване на предварителен контрол
върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със
средства от европейските фондове, обн. ДВ. бр.34 от 8 май 2009 г. Нормативните
актове в областта на обществените поръчки в Република България са синхронизирани
и приведени в съответствие с правото на Общността.
Оценяването на подадените от кандидатите заявления за подпомагане по
мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. се
извършва при спазване правилата на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси. Предприети са необходимите мерки за изпълнението на член 5,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 г. във връзка с недопускане изкуствено
създаване на условия, необходими за получаване на плащане по определени проекти,
с цел избягване на ограничителните правила за отпускане на помощта.
7. Повторно използване на помощта, възстановена по чл. 33 от Регламент (ЕС) №
1290/2005 (чл. 82(2)(ж) на Регламент (ЕС) № 1698/2005)
Тази част от доклада не е приложима за 2009 г., тъй като през годината не са
възстановявани средства в резултат от констатирани нередности.
По текущи данни на възстановяване подлежат около 173 840 евро по 211 и 212 и
заради неправомерно изплатени суми за недопустими площи и над 178 952 евро по
мярка 214 основно заради неспазени ангажименти. По реда на чл. 33 на Регламент
1290/2005 на възстановяване подлежи и сумата от 24 998 евро за два проекта по
мярка 112. Сумите не са възстановени през 2009 г.
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