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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–
31.12.2008 г. Докладът е изготвен от Управляващия орган (УО) на ПРСР и
приет с писмена процедура с членовете на Комитета за наблюдение,
проведена в периода 22 – 26 юни 2009 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, .
242 млрд. евро, от които 2, 609 млрд. евро от ЕС и 0,632 млрд. евро от
държавния бюджет.
Към 31 декември 2008 г. по Програмата са изплатени средства на
бенефициенти в размер на 102,479 млн. евро публични разходи (ЕЗФРСР
и национални средства) както следва - по националните доплащания към
директните плащания в размер на 82,321 млн. евро по мярка 611 от
Програмата за развитие на селските райони с период на прилагане до
края на 2009 г; плащания за необлагодетелстваните райони по мерки 211
и 212 за заявленията, подадени през 2007 г., на обща стойност 19,643
млн. евро,; един проект по мярка 143 на стойност 0,003 млн. евро и 41
проекта по мярка 112 на обща стойност 0,512 млн. евро.
През 2008 г. допълнително към мерки 211 „Плащания на земеделски
стопани за природни ограничения в планинските райони” и 212 „Плащания
на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските
райони”, по които Разплащателната агенция приемаше проекти и през
2007 г. стартираха поетапно 17 нови мерки . Налице е голям интерес по
мерки M111, M112, M121, M 123, M321 и M322 където с подадените
заявления се кандидатства за голям дял от бюджета на мерките за
периода 2007-2013: 10% (M123), 15% (M111), 31% (M322), 42% (M321),
44% (M121), 48% (M112). M211 и M212 също имат добър процент на
усвояване на бюджета и програмираните индикатори а подпомогнати
площи.
За мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 121 „
Модернизиране на земеделските стопанства” броя на подадените
заявления са повече от очакваните. През 2008 г. са извършени плащания
само по 5 мерки – 211, 212, 112, 143 и 611 . По мярка 122 „Подобряване
на икономическата стойност на горите” няма постъпили заявления.
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Поради късния старт на мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски
дейности” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности” броя на
подадените
заявления
е
малък.
Недостатъчно
активно
е
кандидатстването по мерки 123 „Добавяне на стойност към земеделски и
горски продукти”, 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес
на преструктуриране” и 142 „Създаване на организации на
производители”.
Успешното реализиране на проекти по ПРСР е немислимо без
запознаване на потенциалните кандидати с Програмата и с
възможностите за подпомагане. В тази връзка и през 2008г. усилията на
Управляващия орган (УО) на ПРСР бяха насочени към провеждането на
информационни
кампании
за
запознаване
на
потенциалните
бенефициенти и обществеността с възможностите за кандидатстване и
условията за подпомагане по Програмата Проведени бяха - „ден на
отворените врати” и множество семинари, излъчени бяха радио и
телевизионни предавания в национални и регионални медии, публикувана
беше
информация в много печатни медии и на
информационни
уебсайтове.
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1.Промяна в общите условия в Р. България през 2008г. (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 социалноикономически развития)
През първите три тримесечия на 2008г. бързият растеж на
българската икономика се запази, но под влиянието на влошаващата се
външна икономическа среда темпът на растеж се забави и за последното
тримесечие на 2008г. брутният вътрешен продукт (БВП) се сви с 1.6% (в
сравнение с последното тримесечие на 2007г.).
Като цяло през 2008г. реалният БВП отбеляза ръст от 6% (Таблица
1). Основният фактор за ръста на БВП бе силното вътрешно потребление.
Потреблението на частните субекти отбелязва ръст от 4.8% благодарение
на растящите доходи и заетост. Инвестициите също отбелязват силен
ръст благодарение на благоприятния инвестиционен климат и
относително високата възвращаемост. През 2008г. ръстът на
инвестициите в основен капитал достигна 20.4%, като по този показател
България е на първо място в ЕС. Ръстът на износа бе само 2.9% през
2008г. основно поради свиването на икономиката през последното
тримесечие на годината.
Таблица 1. Основни макроикономически показатели (промяна в % на
годишна база)
2007

2008

БВП по цени от предходната година

6.2

6.0

Частно потребление

5.3

4.8

Обществено потребление

3.1

0.1

Инвестиции в основен капитал

21.7

20.4

Износ (стоки и услуги)

5.2

2.9

Баланс по текущата сметка в % от БВП

-22.5

-24.8

Земеделието и горското стопанство БДС

-29.7

24.6

Промишленост - БДС

14.0

3.0

Услуги - БДС

7.5

5.9

Ръст на заетостта

2.8

3.3

Безработица

6.9

5.6

Инфлация

8.4

12.3

Източник: НСИ.
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Основните фактори за икономическия растеж през 2008г. са услугите и
земеделието. През 2008г. брутната добавена стойност в земеделието и горското
стопанство достигна 4 милиарда лева (фиг. 1). Делът на земеделието в общата
БДС се повиши от 6.2% през 2007г. на 7.3% през 2008г.
Фигура 1. БДС по сектори от икономиката
60.0
50.0
(млрд.
лв.) 40.0

54.9

2007

46.4

2008
34.1
28.5

30.0
15.0 16.8

20.0
10.0

2.9

4.0

0.0
БДС общо

Земеделие и
горско стопанство

Промишленост

Услуги

Източник: НСИ, Бележка: 1евро=1.95583 лева.

След резкия спад през 2007г., дължащ се на слабата реколта, през
2008г. земеделието и горското стопанство отбелязаха значителен ръст в
БДС от 24.6%. Приносът на сектора в ръста на общата БДС е 0.9%. През
последното тримесечие на 2008г. ръстът в БДС на сектора се забави и
през първото тримесечие на 2009г. БДС в земеделието отбеляза спад,
макар и в по-малка степен от този в промишлеността (фиг. 2).
Фигура 2. Ръст в БДС по сектори
(Същия период за предходната година =100)
БДС
Земеделие
Промишленост
Услуги

160
144.3

140

126.7
120
107.6
98.4

100

111.7
106.7

108.2

102.5

97.2
95.2

80
2008 трим. 01

2008 трим. 02

2008 трим. 03

2008 трим. 04 2009 трим. 01

Източник: НСИ.

Промишленото производство продължи да нараства до средата на
2008г., след което отбеляза спад. Най-силен спад бе регистриран в
производството на дървесина и продукти от нея, в химическата и
транспортна промишленост, металургията, производството на текстилни
стоки и облекла и в мебелната промишленост. Производството на
хранителни продукти също отбеляза значителен спад и в началото на
януари 2009г. се сви със 7% под нивото си от 2005г. (фиг. 3).
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Фигура 3. Промишлено производство
150
142.4

140
130
(2005=100)
120

131.3

123.6
115.5

110
100

135

128.4

105.2

116.9
Индустрия

90

93.4

95.4

ХВП

80
70
60
1-08
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4 -08

5-08

6-08

7-08

8-08

9-08

10-08

11-08

12-08

1-09

2-09

3-09

Източник: НСИ.

Инфлацията за 2008г. е 12.3%. Основните фактори за инфлацията
през годината са повишените цени на енергоносителите и високия ръст на
потреблението, свързан с по.високите доходи.
В унисон със засиленото търсене на пазара на труда, заетостта
отбеляза ръст от 3%. Това допринесе за допълнително намаляване на
безработицата до 5.6%, което е едно от най-ниските нива в ЕС. Подобна
на останалите макроикономически показатели, обаче, нивото на
безработица се повиши до 6.4% в началото на 2009г.
Предлагането на банков кредит нараства бързо в началото на
2008г., но по-късно започва бързо да се свива вследствие на затегнатите
условия за кредитиране и намалялото търсене. В последното тримесечие
на 2008г. ръстът в кредитирането спада до 34% в сравнение с ръста от
59% в първото тримесечие на годината. Банковата система в България е
стабилна, но вследствие на рецесията банките са затегнали условията за
кредитиране на бизнеса, което ще се отрази негативно върху
инвестиционните планове на предприятията и икономическия растеж.
Земеделието и хранително-вкусовата промишленост са сред най-тежко
засегнатите сектори в това отношение, тъй като се считат за рискови
сектори от страна на банките.
Достъпът до кредит следва да бъде облекчен посредством
Българската банка за развитие, която беше създадена през 2008г. в
помощ на политиката на правителството за подкрепа на малките и средни
предприятия. От началото на 2009г. бяха предоставени 354 млн. лева
(около 180 млн. евро) на 14 търговски банки за кредити за малки и средни
предприятия и земеделски производители . Банката е разработила и
предстои да стартира схема за гарантиране на кредити, които са насочени
към МСП и не са специално предназначени за земеделски производители.
По данни към края на август 2009 г. банките са договорили 517 заема на
стойност f 72 млн. лв. (около 37млн. евро) за фермери.
Рецесията ще има значителен ефект върху прилагането на ПРСР.
Анкетата, проведена за нуждите на този доклад от оценителите сред
представителите на фермерските съюзи и браншови организации в
Комитета по наблюдение на ПРСР, показа, че рецесията ще има
негативен ефект върху темпа на кандидатстване по ПРСР. Според

8

респондентите на проучването компаниите от сектора на земеделието и
ХВП са почувствали първите отрицателни последици от рецесията в
периода октомври – ноември 2008г., като ситуацията се е влошила
допълнително в първата половина на 2009г.
Под въздействието на спадналото търсене на вътрешния и
международни пазари, както и на влошените условия по кредитите все поголям брой предприятия преоценяват своите инвестиционни планове.
Данните сочат, че близо 10% от предприятията1 в земеделието и
хранително-преработвателния сектор
вече са замразили своите
инвестиционни планове (делът им варира според сектора, като в някои
случаи достига 80%). В допълнение други 10-25% от предприятията
планират да намалят обема на инвестициите поради затруднения достъп
до кредит. Според анкетата вследствие на влошената бизнес среда някои
предприятия вече са оттеглили своите проекти по мярка 121 от ПРСР,
подадени през 2008г.

1.1.2. Промени в сектор земеделие през 2008г.
В земеделието доходът на годишна работна единица (индикатор
А1 ), отчетен от Евростат намалява в ЕС през 2008г. с 3.5% в сравнение с
ръста от 9.3% през 2007г. Цифрите се основават на данните, представени
от страните-членки през януари 2009г. Спадът по този показател през
2008г. се дърли основно на увеличението на стойността в реално
изражение на междинното потребление (+ 10.3%), докато стойността на
крайната продукция спада с 3.9%. В осем страни-членки индикаторът А1
се повишава, като най-голям ръст има в България (+28.9%) което се дължи
на по-високите доходи в земеделието като резултат от увеличеното
производство на зърнени култури.
2

Таблица 2.
Основни показатели във формирането на доходите от
земеделие в България и ЕС-27, по базисни цени – промяна през 2008г. в
сравнение с 2007г. (в %)

Крайна продукция в земеделието
Продукция в растениевъдството
Продукция в животновъдството
животни
други продукти от животновъдството
Услуги в земеделието
Помощни дейности
- (минус) междинно потребление

ЕС- 27

България

+3.9
+2.9
+5.5
+5.2
+6.0
+3.1
+2.7
+10.3

+22.4
+41.4
-1.4
-5.9
+3.2
+23.9
+21.1
+17.2

1

Информацията е базирана на проведено интервю с членове на Комитета за наблюдение, които са
запознати със ситуацията в горски сектор, индустрия-търговия-туризъм, винарска промишленост,
птицевъдство, отглеждане на животни(свиневъдство), месопреработка, оранжерийно производство
и и млекопроизводство
2

съответства на нетната добавена стойност по базисни цени
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= Брутна добавена стойност по базисни
цени
- разходи за фиксиран капитал
- други налози върху продукцията
+ други субсидии

-4.5

+31.3
+51.8
+35.7
-47.7

= Доход (1)

+2.5
+1.1
+0.4
-5.7

Вложен труд

-2.3

-10.8

Индикатор A (1)/(2)
Индикатор A през in 2008 (2000=100)

-3.5
115.2

+28.9
124.4

+15.0

Източник: Евростат

Поради липса на данни за структурата на земеделските стопанства
са използвани данни за 2007 г. Окончателните данни от проведеното през
20073 г. изследване за структурата на земеделските стопанства в страната
показват, че броят на земеделските стопанства през 2007 г. намалява със
7,8% в сравнение с 2005 г. Намаляването на броя на земеделските
стопанства ще окаже влияние върху индикатора заетост в земеделието
(базов индикатор по ос 1) и ще доведе до увеличение на индикатора
безработица. През стопанската 2006/2007 г. около 493 100 са
земеделските структури в страната, които отговарят на дефиницията за
земеделско стопанство, докато през 2005 г. техният брой е 534 600(
дефиницията за земеделско стопанство е определена в Закона за
преброяване на земеделските стопанства в Р България през 2003 г.- ДВ,
бр.17 от 21.02.2003 г.)
Спрямо 2005 г. намалява броя на стопанствата, но се увеличава
използваната земеделска площ (ИЗП) и
средния размер на
стопанисваната от тях земя.
Таблица 3. Брой на земеделските стопанства в България

Брой стопанства
2005 г.
534 600

2007 г.
493 133

Изменение
2007г.
спрямо
2005г.
(%)
-7,8%

ИЗП
(ха)

2005 г.
2 729 390

2007 г
3 050 745

Среден размер
(ха)

2005 г.
5,1

2007 г
6,2

Източник: МЗП, „Агростатистика”

Броят стопанства, които разполагат с използвана земеделска площ
(ИЗП) през 2007 г. е 481 920, като средната ИЗП на стопанство е 6,2 ха или
с 1,1 ха повече, в сравнение с 2005 г. През 2007 г. общата ИЗП на
стопанствата се увеличава с 10,6% - през 2005 г. те са обработвали 2 729
390,1 ха ИЗП, докато през 2007 г. тя е 3 050 745 ха.
Намалява броят на стопанствата на физически лица със 7,4%, но се
увеличава използваната им земеделска площ с 13%, както и средната ИЗП
в тази категория стопанства .
3

Изследването се провежда на всеки 2 години
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Наблюдава се увеличение в броя на стопанствата на търговските
дружества с 34%, които стопанисват 25,6% от ИЗП на сраната и
увеличават средната си ИЗП.
Броят на кооперациите намалява, намалява и
ИЗП., но те
продължават да стопанисват голяма част от ИЗП- около 24%.
Земята, която е в едноличните търговци е 13,4% от, което е
увеличение в сравнение с 2005 г. и средната ИЗП в тях нараства, но
броят им намалява спрямо 2005г.
Таблица 4. Изменение на броя и ИЗП на земеделските стопанства за
периода 2005-2007 г. по юридически статут
Юридически статут

Общо:
Физически лица
ЕТ
Кооперации
Търговски дружества
Сдружения и други

Стопанства
2005
520 529
515 300
2 158
1 525
1 312
234

Площ (ха)

2007
481 920
476 956
1 828
1 156
1 763
217

2005
2 729 390
914 739
354 597
890 870
522 559
46 625

2007
3 050 745
1 033 468
408 786
726 305
781 884
100 301

Източник: МЗП,дирекция „Агростатистика”

Таблица 5. Разпределение на броя на земеделските стопанства и тяхната
ИЗП според размера на ИЗП
Земеделски стопанства
Класове ИЗП (ха)

0
< 1 ха
1 ха – 5 ха
5 ха – 50 ха
50 ха или повече
Общо

2005 г.
брой
(хил.)
14

%
2,6

386
112
17
5
534,0

72,3
21,0
3,2
0,9
100,0

0

2007 г.
брой
( хил.)
11.2

144
219
216
2 150
2729

353.9
102.9
19.1
6.2
493,3

ИЗП
(хил. ха)

ИЗП
(хил. ха)

%
2.3

0

71.8
20.8
3.7
1.3
100,0

106.8
200
246.5
2498
3 050,7

Източник: МЗП,дирекция „Агростатистика”

В периода 2005-2007г. се наблюдава бавна консолидация по
отношение на използваната земеделска площ. Увеличава се делът на
стопанствата, които нямат ИЗП. Намалява делът на стопанствата, които
обработват от 1 до 5 ха и се увеличава бавно броят и делът в ИЗП на
стопанствата, обработващи от 5 до 50 ха, и на тези, обработващи над 50
ха. Данните са за 2007г. поради липса на такива за 2008 г.
Таблица 6. Разпределение на земеделските стопанства по икономически
размер
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Земеделски стопанства
Икономически единици

По-малко от 1
1 до по-малко от 4
4 до по-малко от 40
40 до по-малко от 100
>= 100
Общо

Брой 2003
(хил.)
508,2
139,4
14,7
1,6
1,6
665,5

%
76,4
20,9
2,2
0,2
0,2
100,0

Брой 2007
(хил.)
375,6
95,8
18,4
1,7
1,6
493,1

%
76,2
19,4
3,7
0,3
0,3
100,0

Източник: МЗП, „Агростатистика”

Намалява броят и делът на стопанствата от 1 до 4 икономически
единици (ИЕ), а се увеличава броят и делът на стопанствата над 4 ИЕ.
През стопанската 2006/2007 г. зърнените култури заемат 56% от
ИЗП, което е с 5% намаление спрямо 2005 г. При площите с постоянни
ливади има увеличение с около 5%. Делът на останалите култури не се
променя съществено спрямо 2005 г.
Намалява броят на стопанствата, които отглеждат зърнени култури
с около 30%, но се увеличава средната площ на тези култури с 47 %.
Същата тенденция се наблюдава и при маслодайните култури. През 2007
г. се наблюдава увеличение с 15 % на средната площ на зеленчуците и с
66 % при трайните насаждения, но намалят стопанствата, в които се
отглеждат.
Таблица 7. Изменение на площите по основни групи култури, броя на
стопанствата, които ги отглеждат и средната им площ за периода 2005-2007г.
(в%)

Показатели

Площи

Брой
стопанства

Средна площ

Зърнени култури
Маслодайни
Други технически
Фуражни култури

3
12
-30
21

-30
-32
-37
-19

47
65
12
49

Зеленчуци
Постоянни ливади
Трайни насаждения
Други култури
Угар

1
148
28
-72
44

-12
-6
-23
-10
18

15
164
66
-69
22

Източник: МЗП, „Агростатистика”

Статистическите данни за брой животни, брой стопанства и среден брой
животни показват бързо преструктуриране във всички подсектори на
животновъдството в периода 2005-2008 г. Таблицата по-долу илюстрира
бързо намаляване на броя на животните ( с изключение на биволите) и
броя на животновъдните стопанства, както и увеличение на средния брой
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животни в стопанство ( с изключение на козите).The table below indicate the
rapid decrease in animal number and livestock holdings as well as the increase
in the average number of animals per holdings( except goat).
Най-голямо увеличение на средния брой животни в стопанство се
наблюдава при биволиците, свинете и кравите. Като цяло, обаче е налице
спад в броя на селскостопанските животни в страната при всички видове
животни, като най-голямо е намалението при козите.
Таблица 8. Брой на селскостопанските животни в България към 1 май 2008
г. и изменението им спрямо същия период на 2005 г.
Животни
Видове и
категории
животни

2008 г.
(хил.бр.)

Говеда-общо
Млечни крави
Биволи-общо
Овце-общо
Кози-общо
Свине-общо

Среден брой
животни

Стопанства

Изменение
Изменение
Изменение
2008 г.
2008 г.
през 2008
през 2008
през 2008
спрямо
(хил.бр.)
спрямо
(хил.бр.)
спрямо
2005 г. (%)
2005 г. (%)
2005 г. (%)

576,9
343,5
9,4
1 784,4
730,3
756,1

-14,1
-9,3
3,3
-13,9
-32,4
-7,4

116,2
105,9
0,8
157,0
157,5
129,5

-29,1
-30,7
-57,9
-23,0
-32,0
-27,0

5,0
3,2
11,8
11,4
4,6
5,8

22,0
28,0
145,8
11,8
-2,1
26,1

Източник: МЗХ, „Агростатистика”

Криза в животновъдството
Окрупняването на животновъдните ферми, тяхното техническо
преустройство и концентрацията в животновъдството продължава и през
2007
и
2008
г.
Модернизирането
и
преструктурирането
в
животновъдството се изразява в намаляване броя на малките стопанства
и увеличаване на броя на животните в тях, което позволява
проследяемост на суровините, респективно на продуктите, от фермата до
магазинната мрежа.
Таблицата по-долу показва намаление в броя на животните и
животновъдните стопанства както и увеличение в средния брой животни в
стопанство.
Taблица 9 Брой на селскостопанските животни в България към 1 май 2008 г.
и изменението им спрямо същия период на 2007 г.

Говедаобщо

Млечни
крави

Овцеобщо

Кози
общо

- Свинеобщо

Брой

576.9

343.5

1 784.4

730.3

756.1

Изменение
2008/2007 (%)

-5.9

-3.0

-4.9

-6.4

-13.3

Стопанства

116.2

105.9

157.0

157.5

129.5

Изменение
2008/2007(%)

-13.0

-13.8

-9.9

-9.3

-31.7
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Среден
брой 5.0
животни/стопанство

3.2

11.4

4.6

5.8

Изменеие
2008/2007(%)

12.5

5.5

3.2

26.9

8.2

Източник: МЗХ, „Агростатистика”

И през 2008 г. намаляват значително стопанствата, в които се
отглежда по една или 2 млечни крави. Спрямо 2007 г. те са с 14.8% помалко и в тях се отглеждат около 102,2 хиляди крави. Броят на
стопанствата със 100 и повече млечни крави се увеличава незначително
(+2.1%), но броят на кравите в тях се е увеличил със 7.7% .
Голям проблем през 2008 г. бе кризата в животновъдния сектор.
През 2008г. се наблюдаваше обратния процес на този през 2007г.
Завишените цени на фуражите доведоха до висока стойност на
продукцията, млякото и млечните продукти и до намаляване на
потребителското търсене. Безмитният внос от Европа оказа положително
влияние върху вноса на голям брой продукти на цени, по-ниски от
българските, които бяха с по-висока стойност, и завишен процент печалба.
Противоречията в сектор животновъдство и млекопроизводство се
изостриха, тъй като под натиска на вносните продукти с по-ниски цени,
българските
млекопреработватели
оказаха
натиск
върху
млекопроизводителите. И дори до този момент да са се правели
компромиси с качеството на млякото, сега млекопреработвателните
предприятия изкупуваха и предлагаха добра цена само за суровина с
добро качество. Това предизвика масови стачки и недоволство сред
млекопроизводителите, които бяха притиснати от две страни: от една
страна от производителите на зърно и фуражи, които използваха лошата
реколта, за да завишат цените на зърното.
От друга страна млекопроизводителите и животновъдите бяха
притиснати от преработвателите, които за да се задържат на пазара,
оказваха ценови натиск върху вътрешните производители на суровини.
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 за
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 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.
97.5% от стопанствата са в група III, което представлява 75% от кравите в
страната и 55% от произведеното количество мляко.

14

Таблица 10 Разпределение на стопанствата с млечни крави според това дали са
постигнали съответствие с изискванията за отглеждане на крави и
микробиологичните показатели на суровото мляко.
Група
стопанств
а

853/2004/EC

Съответстви
е на сгради и
съоръжения

група I

Да

Брой
стопанства

Съответстви
е
показателит
е на
суровото
мляко
Да

брой

%

Брой млечни крави

брой

Млечни квоти
2008/2009
На
доставчиц
и

%

/тона/
2.258

1,75

95.758

21,0

386.766

Обща
производ
-ствена
квота
/тона/
406.556

6
група II
група III*

Да
Не

%

39,2
4

Не
Не

932
126.010

0,72
97,53

15.765
342.968

3,47
75,38

44.951
na

47.321
579.580

4,58
56,18

ОБЩА

129.20
0

100,0
0

454.49
1

100,00

na

1033.45
7

100,00

* Данните за група III са към 31.03.2009
Повече от 40% от млекопреработвателните предприятия не отговарят на
европейските изисквания , което се явява е ключов фактор за развитие на
сектора.
Програмата за развитие на селските райони е насочена към решаване на
тези проблеми чрез мерки 121 „Модернизация на земеделски стопанства”
и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.
Трудната ситуация в млечния сектор ще доведе до липса на кредитиране
за кандидатстване за инвестиционна подкрепа по ПРСР.

Спиране на плащанията по Програма САПАРД
Освен световната финансова криза, най-непредвиденото в
социално-икономическо отношение събитие за селскостопанския сектор и
хранителната промишленост в България през лятото на 2008г. бе
спирането на плащанията по четири от единадесетте прилагани мерки по
програма САПАРД – 1.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, 1.2
„подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни
продукти”, 1.2.1 „Пазари на производителите и тържища” и 2.1”Развитие и
диверсификация на икономическите дейности, създаване на възможности
за многостранни дейности и алтернативни доходи” в нейния финален
етап на изпълнение.
Това попречи на бенефициентите по Програма САПАРД, които не
бяха завършили своите проекти, да кандидатстват по мерките от ПРСР и
намали значително броя на потенциалните бенефициенти по някои от
мерките.
През 2008г. усилията по прилагането на Програма САПАРД в България
бяха съсредоточени основно върху изпълнението на плана за действие по
програма САПАРД, разработен в отговор на констатациите, изразени от
Генерална Дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони” и
ОЛАФ относно системата за контрол в Агенция САПАРД и за да гарантира
законността на плащанията по програма САПАРД към коректните
бенефициенти. Целта на този план бе да се адресират потенциални
слабости в хоризонталните контролни структури на Агенция САПАРД, да
се извършат серии от независими проверки от външни институции на
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проекти с платена субсидия, за да се идентифицират проекти с
нередности и/или измама и да се разработят нови елементи на
контролната система на Агенция САПАРД, за да се осигури интегритет на
процеса на финансиране и ефективното управление на европейски и
национални средства в строго съответствие с принципите на солидното
финансово управление.
Забавянето в изплащането на субсидиите и „замразените” средства
от фондовете на ЕС започват да подкопават увереността на земеделските
производители. Въпреки това мнозинството от едрите производители,
които имат солидни позиции на вътрешния и международни пазари,
продължават да инвестират, използвайки различни източници на
финансиране. Анализът на развитието на основните сектори в
земеделието очертава тенденцията малките и не конкурентоспособни
производители да отпадат от пазара, докато конкурентоспособните
производители продължават да консолидират и засилват своите позиции
чрез по-ефективни методи на производство.
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 приз
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 2008 г., тъй като:
1) юридическите документи, чрез които решенията влизат в сила, бяха
приети в началото на 2009 г. и
2) Регламент 74/2009 не задължава директно България и Румъния да
предприемат действия, за да отговорят на новите предизвикателства. Но
той определя новите предизвикателства които България има възможност
да подпомага оп Европейския икономически план за възстановяване.
На последствията от решенията по време на Проверката на
състоянието на ОСП обаче трябва да се гледа в дългосрочен план. Трябва
да се вземе предвид и важността на новите предизвикателства за
селските райони и селскостопанския сектор в България. Регламент 74/
2009 предоставя неизчерпателен списък с примерни операции, подходящи
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за адресиране на новите предизвикателства, за които може да бъде
осигурено подпомагане по ПРСР. Повечето предизвикателства са
изключително важни и за тях се налага да се осъществят инвестиции
според състоянието в съответната държава. Такива са проектите,
свързани с адаптацията към климатичните промени, управлението на
водните ресурси, адаптацията на млечния сектор и др.
1.2.2. Европейски икономически план за възстановяване
Финансовата криза през 2008 г. принуди европейските правителства
да приемат спешни мерки за справяне с нея. Предприетите мерки имат
два основни стълба: финансова инжекция в размер на 1.5 % от БВП, за да
се повиши търсенето и серия от „разумни” инвестиции в енергийна
ефективност и чисти технологии, за да се осигури дългосрочната
конкурентноспособност на Европа.
Икономическият план за възстановяване беше приет през декември
2008 г., като по този начин не оказа никакво влияние на изпълнението на
програмата за същата година. Прогнозите за България сочат, че мерките
ще бъдат стартирани през 2010 г., тъй като крайният срок за подаване на
предложения от страна на правителството и УО е 30 юни 2009 г.
Това означава, че има няколко възможности за осъществяване на
инвестиции, подпомогнати от ЕЗФРСР- инфраструктура за широколентов
интернет, утвърждаване важността на новите предизвикателства и
подсигуряване на необходимите за тях инвестиции.
Важно е да се отбележи, че и двата документа- Проверка на
състоянието на ОСП и Икономическия план за възстановяване
подчертават важността на иновациите и инвестициите в сферата на ниско
въглеродните технологии и възобновяемата енергия. Ако България иска
да отговори на новите предизвикателства, тя трябва активно да
преразгледа своята ПРСР и да направи оценка на необходимостта от
нейното адаптиране и промяна, за бъдат подпомогнати иновациите и
инвестициите в ниско въглеродни технологии в селските райони.
1.2.3 Реформа в Общата организация на пазара в сектор „вино”
Регламент ЕС № 1493/1999 беше отменен и новият Регламент ЕС
№ 479/2008 относно общата организация на пазара (ООП) в сектор „вино”
се прилага от 1 август 2008г. Това доведе до нуждата от промяна в текста
на ПРСР по отношение на съгласуваността с първия стълб на ОСП
(специално в сектор „вино”) за да се актуализира разграничаването с
ревизираната ООП в сектор „вино” в съответствие с новия регламент и
Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор
изготвена на негова база. Измененията на ПРСР бяха изготвени.
Детайлно е описано разграничаването с Националната програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор в Р. България. Уточнява се,
че за напоителни съоръжения и оборудване, необходими за отглеждането
на винени лозя включително системи за капково напояване не се
предоставя подкрепа по ПРСР. Също така се уточнява, че инвестициите
свързани с преработката на грозде и производството на вино ще
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продължат да се подпомагат по ПРСР, както и организациите на
производители на винено грозде.
През 2008г. няма такива промени в националната политика, които
потенциално да са въздействали върху прилагането на ПРСР и върху
съгласуваността между ЕЗФРС и другите финансови инструменти.
2. Оценка на постигнатия напредък по отношение на поставените
цели на база на индикаторите за продукт/извършена дейност и
резултат (чл. 82(2)(б) от Регламент (ЕС) № 1698/2005)
В приложение 1 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 при прилагането 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 2008 год. са прилагани 19 от общо 22-те мерки по Програмата за
развитие на селските райони. В допълнително към мерки 211 „Плащания
на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” и
212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни
от планинските райони”, по които Разплащателната агенция приемаше
проекти и през 2007 г. стартираха поетапно 17 нови мерки . За мерки 112
„Създаване на стопанства на млади фермери” и 121 „ Модернизиране на
земеделските стопанства” броя на подадените заявления са повече от
очакваните. Недостатъчно активно е кандидатстването по мерки 123
„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 141
„Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране”
и 142 „Създаване на организации на производители”. По мярка 122
„Подобряване на икономическата стойност на горите” няма постъпили
заявления. Поради късния старт на мерки 311 „Разнообразяване към
неземеделски дейности” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
броя на подадените заявления е малък. През 2008 г. са извършени
плащания само по 5 мерки – 211, 212, 112, 143 и 611.
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През 2008г. напредъкът в прилагането на ПРСР (на база одобрени
заявления за подпомагане) беше ограничен до изпълнението на мерките
по оси 1 и 2.
По мерките от ос 3 и 4 до края на разглеждания период няма
одобрени проекти.
С цел постигане на тези цели са извършени следните стъпки по мерки:
 По всяка от мерките на ПРСР са разработени стъпки за
кандидатстване, които са публикувани на интернет страницата на МЗХ.
Същите са отпечатани на хартиен носител – под формата на книжки.
Други дейности, насочени към постигане целите на мерките:
•

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”
За прилагане на мярката бе изготвена и публикувана Наредба № 23
от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни
дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР за периода 20072013 г. на министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ бр.69
от 05.08.2008 г.
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. :
Брой приети
заявления/проекти

91

Общо публични разходи
(хиляди евро)

15 409

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”
Прилагането на мярката се регламентира с публикуването на
Наредба № 9 от 3.04.2008 г. издадена от министъра на земеделието и
продоволствието и е обнародвана в Държавен вестник (ДВ) бр. 42 от
25.04.2008 г. Приемът на заявления за подпомагане започна на
17.04.2008г.
Лицата, кандидатстващи по тази мярка имат възможност да получат
безплатни консултантска помощ от Националната служба за съвети в
земеделието (НССЗ) за изготвяне на документите за кандидатстване.
Пълният комплект съветнически услуги включва:
 изготвяне на бизнес план и попълване на заявление за
подпомагане, включително форма за наблюдение и оценка;
 съвети за изпълняване на условията за поддържане на земята в
добро земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС);
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 съвети за преодоляване на проблемите на опазването компонентите
на околната среда в земеделския сектор (замърсяване на водите, почвена
ерозия, промени в климата, биоразнообразие).
 при заявено желание от кандидатите по тази мярка финансова
помощ се предоставя и за изготвяне на бизнес план по мярка
"Модернизиране на земеделските стопанства" и/или по мярка
"Подобряване на икономическата стойност на горите", и/или по мярка
"Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", и/или по мярка
"Разнообразяване към неземеделски дейности" от ПРСР. Тези услуги се
финансират от безвъзмездната финансова помощ по мярка 143
“Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и
Румъния”.През 2008 г НССЗ е разработило 1525 комплекта документи за
кандидатстване по мярката.
Таблрицата по-долу представя информация за получени, одобрени,
отхвърлени , договорен и и платени заявления.по мярката:
Отхвърлени
Общо
публични
заявления/проекти
Брой приети
заявления/проект разходи (хил.
евро)
и

48 921.247

164

Брой
одобрени
заявления/пр
оекти

Брой платени
заявления/проекти

от
които
догов
орени
463
433

1 957

41

Извършени са плащания на 41 проекта на стойност 512 468, 84
евро. и са подадени заявки за плащане на 397 проекта на стойност 4
962 119, 41 евро. 30 от тези проекти са изготвени от НССЗ. Към отчетния
период няма отказани заявки за плащане по тази мярка.
По препоръка на проведения одит от страна на ЕК през м. юни 2008
г. са извършени извънредни посещения на място на всички подадени
заявления за подпомагане. България за първи път прилага подобна мярка
и в процеса на прилагането й възникват много специфични казуси, за
разясняването, на които се налага Разплащателна агенция да се обръща
към външни институции като Национална агенция за приходите вкл.
Националния осигурителен институт, Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита и други
служби и дирекции към МЗХ.
Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
За прилагане на мярката бе изготвена и публикувана Наредба № 8
от 3.04. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства"
" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.,
издадена от министъра на земеделието и храните и обнародвана в ДВ бр.
41 от 22.04.2008 г.
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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:
Общо
Брой приети
публични
заявления/проект
разходи
и
(хиляди евро)

Отхвърлени
заявления/проекти

Брой одобрени
заявления/проекти

От които
договорени
214 495.81

2

365

365

1 557

. Няма изплатени проекти до края на 2008 г..
. Оттеглени са 14 заявления за подпомагане с обща стойност на
разходите, за които се кандидатства – 5, 382 млн. евро.
Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”
За прилагане на мярката бе изготвена и публикувана Наредба № 21
от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на
горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г., издадена от министъра на земеделието и храните и обнародвана в
ДВ бр. 66 от 25.07.2008 г. Приемът на заявления за подпомагане по
мярката започна от 01.12.2008 г. До края на 2008г. няма подадени проекти
по мярката.
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
За прилагане на мярката бе изготвена и публикувана Наредба №
18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и
горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г., издадена от министъра на земеделието и храните
и обнародвана в ДВ бр. 61 от 8.07.2008 г. Приемът на заявления за
подпомагане по мярката започна от 01.11.2008 г. До края на 2008 г. са
подадени 29 проекта на стойност 94 813 640 лв. До края на 2008 г. няма
одобрени или отхвърлени проекти по мярката.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по
мярката.
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Общо
Брой приети
публични
заявления/проект
разходи
и
(хиляди евро)

24 238,72
1 557

Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране”
Прилагането на мярката се регламентира с публикуването на
Наредба № 28 от 5.08.2008 г., обнародвана в ДВ бр. 74 от 22.08.2008 г., в
сила от 22.08.2008 г. Приемът на заявления за подпомагане започна от 01
септември 2008г.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления/проекти по
мярката:
Общо
Брой приети
публични
разходи
заявления/проект
и
(хиляди евро)

1 605.00
214

Одобрението на заявленията за подпомагане е предвидено да се
извършва на регионално ниво от Областните разплащателни агенции. До
края на 2008 г. няма одобрени или отхвърлени проекти.
След стартирането и в процеса на прилагане на мярката, подобно
на мярка 112, се установи, че възникват много и разнообразни казуси, за
разясняването на които се налага експертите, както от НССЗ изготвящи
бизнес плановете на кандидатите, така и от Разплащателната агенция, да
се обръщат за допълнителна информация към външни институции като
Национална агенция за приходите вкл. Националния осигурителен
институт, Националната ветеринарно-медицинска служба, Националната
служба за растителна защита и други служби и дирекции към МЗХ.
Мярка 142 „Създаване на организации на производители”
Прилагането на мярката се регламентира с публикуването на
Наредба № 27 от 5.08.2008 г., обнародвана в ДВ бр. 73 от 19.08.2008 г., в
сила от 19.08.2008 г. Приемът на заявления за подпомагане започна от 01
септември 2008г.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления/проекти по
мярката:
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Общо
Брой приети
публични
заявления/проект
разходи
и
(хиляди евро)

30.00
1

До края на 2008 г. няма одобрени или отхвърлени проекти по мярката.
Мярка 143“Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в
България и Румъния”
За прилагане на мярката бе изготвена и публикувана Наредба №
10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка “Предоставяне на съвети и консултиране в
земеделието в България и Румъния” по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013 г., издадена от министъра на
земеделието и продоволствието и обнародвана в ДВ бр. 43 от 29.04.2008г.
На 03 април 2008 г. Националната служба за съвети в земеделието
(НССЗ) стартира предоставянето на пълен комплект от съветнически
услуги на земеделски производители, допустими за кандидатстване по
мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и по мярка 214
„Агроекологични плащания”.
Дирекция «Развитие на селските райони» разработи Указания за
изготвяне на годишна работна програма, съобразно условията, разписани
в текста на мярката. Те бяха одобрени от ресорните заместник-министри
и изпратени с писмо за изготвяне на работната програма до НССЗ. На
заседанието от 24.03.2008 г. на Управителния съвет към Управляващия
орган с Решение по т.6 от дневния ред беше одобрена Годишната работна
програма (2008г.) на Националната служба за съвети в земеделието във
връзка с мярка „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в
България и Румъния” на Програмата за развитие на селските райони на
Република България за периода 2007-2013г.
Със заповед №РД 09-605 от 02.10.2008 г. на министъра на
земеделието и храните бяха одобрени „Правила за усвояване на
получаваните от Националната служба за съвети в земеделието средства
по мярка „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в
България и Румъния” от ПРСР.
Съгласно записаното изискване в Приложение 3 от Анекс 4 на
ПРСР, за изпълнение на ангажиментите си по мярка 143, НССЗ трябваше
да наеме допълнителен външен персонал, особено за изготвяне на
проектната документация и агро-екологичните планове за фермерите
кандидатстващи по мярка 214. „Агроекологични плащания”. В тази връзка
конкурсът за наемане на експерти бе обявен в края на м. декември 2007 г.,
с краен срок за подаване на документи 11.01.2008 г. Със заповед на
изпълнителния директор
на НССЗ беше съставена комисия за
провеждане на конкурса, състояща се от представители на МЗХ и НССЗ.
Като наблюдатели, с право на съвещателен глас, бяха поканени
представители на неправителствени организации в т.ч. на екологични
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организации. Поради участието на членове от тези неправителствени
организации като кандидати за външни експерти, техни представители не
участваха в заседанията на комисията, с цел избягване на конфликти на
интереси.
Конкурсът беше проведен по предварително изготвен график,
изнесен на сайта на НССЗ и МЗХ. От 203 кандидата, подали документи, на
тест и интервю се явиха 138, от които 86 кандидата бяха одобрени.
Списъкът на одобрените външни експерти беше публикуван на интернет
страницата на НССЗ. На 15.05.08 г. във в.Новинар беше публикувана
допълнителна обява за наемане на външни експерти в някои офиси / общ
брой 15 /, в които не се явиха достатъчно кандидати или бяха избрани
само по 1. До 30 май се приемаха документи на кандидатите, след което в
съответните срокове се проведе допълнителният конкурс. Общо след
проведените конкурси бяха одобрени 108 експерти, които да бъдат на
разположение в зависимост от нуждите на НССЗ да участват в
изготвянето на комплектите съветнически услуги. От тях по справка от
НССЗ до края на 2008 година активно са участвали 35 експерта.
Сравнително малкият брой външни експерти, включени в изготвянето на
комплектите се обяснява със следните мотиви от страна на НССЗ: липса
на необходимост от използването на външни експерти в някои офиси
поради справяне с обема задачи по изготвянето на комплектите от
постоянния екип на офиса; отказване на някои външни експерти или липса
на добра комуникация с ръководителя на съответния офис.
За укрепване на капацитета на НССЗ по изпълнение на дейностите
по мярка 143 през 2008 година бяха проведени 7 обучения, в които
лектори бяха експерти от УО на ПРСР. Обученията бяха насочени основно
по изготвяне на бизнес планове по мярка 112, мярка 141, както и
подготовка на заявления по мярка 214.
Таблицата
по-долу
дава
информация
за
получените
заявления/проекти по мярката:
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Брой
Брой
подготвени
одобрени
заявления/пр заявления/пр
оекти
оекти
мярка 112
„Създаване на
стопанства на
млади фермери”,
measure 214
мярка 214
„Агроекологични
плащания”,
мярка 141
„Подпомагане на
полу-пазарни
стопанства в
процес на
преструктуриран
е”
Общо

1 525

555

963

601

164

2 652

1 156

Платен е един проект по мярката на стойност 2 500 евро.
• мерки от ос
земеделските земи

2,

свързани

с

устойчиво

управление

на

Прилагането на мерки 211 „Плащания на земеделски стопани за
природни ограничения в планински райони” и 212 „Плащания на
земеделски стопани за природни ограничения, различни от планинските
райони” бе нормативно определено с публикуването на Наредба №11 от
03.04.2008 г. на Министъра на земеделието и храните за условията и реда
на прилагане на тези мерки.
Мярка 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в
планински райони”
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по
мярката:

25

Брой платени заявления
Брой получени
заявления

2008 год.
2007
год.

2007 год.

2008 год.

22 458

4 524

24 159
22 652

Извършените плащания възлизат на 14 893 019 евро, от които
12 304 747.60 евро за заявления, подадени през 2007год. и 2 451 358.30
евро за заявления, подадени през 2008 год. (- 136 913)
Мярка 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в
райони, различни от планинските”
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по
мярката:
Брой платени заявления
Брой получени
заявления

2008 год.
2007
год.

9 417

10 020

2007 год.

2008 год.

9 342

3 135

Извършени са плащания през 2008 г. на стойност 4 750 234 евро, от които
3 747 452 евро за заявления, подадени през 2007 г. и 969 151.21 евро за
заявления, подадени през 2008 г.( - 33 631).
Мярка 214 „Агроекологични плащания”
Прилагането на мярка 214 „Агроекологични плащания” се
регламентира с публикуването на Наредба 12 от 3.04. 2008 г. на
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Министъра на земеделието и храните за реда и правилата за прилагане
на мярката. По късно е изработена и Методология за санкции, одобрена
със Заповед на Министъра.
По мярка 214 „Агроекологични плащания” през 2008 са подадени
1462 заявления. От тях в 1058 има одобрени парцели за участие в
мярката. Данните преди окончателните административни проверки
показват, че площите одобрени за подпомагане през 2008 г. са
приблизително 40 738 ха, а приблизителния ежегоден бюджет за
агроекологични плащания е в размер на 8,6 млн. лева.
Таблица 9. Мярка 214 „Агроекологични плащания”- разбивка по под-мерки.
Под-мярка /Направление

Брой
одобрени
заявления

Одобрени
площи (ха)

Биологично земеделие

83

3573.65

Биологично пчеларство

134

Възстановяване и поддържане на
недоизпасани затревени площи с ВПС

602

32066.88

Възстановяване и поддържане на
преизпасани затревени площи с ВПС

43

872.47

Поддържане на местообитания на
защитени видове в обработваеми
площи в ОВМ

1

49.06

Поддържане на традиционни овощни
градини

22

26.13

Опазване на застрашени от изчезване
местни породи

115

Традиционни практики на сезонна паша
/Пасторализъм/

47

1272.02

Сеитбообращение
почвите и водите

0

0

70

2877.85

1058*

40738

за

опазване

Контрол на почвената ерозия
Общо

на

Брой
одобрени
животни

17244

9326

* Общият 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 показва, че най-голям интерес сред земеделските
стопани от гледна точка на площи (ха) и одобрени заявления има за
прилагането на направленията „Планинско животновъдство”(прилагано в
два национални парка Пирин и Рила) и „Възстановяване и поддържане
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на недоизпасани затревени площи с ВПС. Направлението „Опазване на
застрашени от изчезване местни породи „ показва много много голям
интерес от гледна точка на брой заявления. 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 поради краткия период за кандидатстване по тези две
направления. Периодът за подаване на заявления за тези две
направления за кампания 2009 беше удължен.
•

мерки от ос 2, свързани с устойчиво управление на горите

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
Прилагането на мярката се регламентира с публикуването на
Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на
неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г., издадена от министъра на земеделието и храните
и обнародвана в ДВ бр. 67 от 29.07.2008 г. Приемът на заявления за
подпомагане започна от 01 август 2008г.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по
мярката:

Брой приети
заявления

Общо
публични
разходи (хил.
евро)

28

860,81

До края на 2008г. няма одобрени или отхвърлени проекти по
мярката.
За подпомагане кандидатстват основно структурите на Държавната
агенция по горите – държавни горски и ловни стопанства.
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности”
Прилагането на мярката се регламентира с публикуването на
Наредба № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., издадена от
министъра на земеделието и храните и обнародвана в ДВ бр. 65 от
22.07.2008 г. Приемът на заявления за подпомагане започна от 01 август
2008г.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по
мярката:
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Брой приети
заявления

Общо
публични
разходи (хил.
евро)

29

1 373.28

До края на годината няма одобрени или отхвърлени проекти по
мярката.
За подпомагане кандидатстват предимно структурите на
Държавната агенция по горите.
•
мерките от ос 3
.
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
За прилагане на мярката бе изготвена и публикувана Наредба № 30
от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 311"Разнообразяване към неземеделски
дейности", издадена от министъра на земеделието и храните и
обнародвана в ДВ бр. 77 от 02. 09.2008г. Приемът на заявления за
подпомагане по мярката започна от 01.12.2008 г.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по
мярката:
Общо
публични
Брой приети
заявления/проект разходи (хил.
евро)
и
5

1 038,52

Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"
За прилагане на мярката бе изготвена и публикувана Наредба № 32
от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 313 "Насърчаване на туристическите
дейности", издадена от министъра на земеделието и храните и
обнародвана в ДВ бр. 83 от 23.09.2008 г. Приемът на заявления за
подпомагане по мярката започна от 01.10.2009 г.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по
мярката:
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Общо
публични
Брой приети
заявления/проект разходи (хил.
евро)
и
2

397,35

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони”
За прилагане на мярката бе изготвена и публикувана Наредба № 25
от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 321„Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” ,издадена от министъра на земеделието и
храните и обнародвана в ДВ бр. 72 от 15. 08.2008г. Приемът на заявления
за подпомагане по мярката започна от 01.09.2008 г.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по
мярката:

Общо
публични
Брой приети
заявления/проект разходи (хил.
евро)
и
90

174 899,45

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
За прилагане на мярката бе изготвена и публикувана Наредба №
24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 322„Обновяване и развитие на населените
места”, издадена от министъра на земеделието и храните и обнародвана в
ДВ бр. 71 от 12.08.2008г. Приемът на заявления за подпомагане по
мярката започна от 01.09.2008 г.
Таблицата по-долу дава информация за получените заявления по
мярката:
Общо
публични
Брой приети
заявления/проект разходи (хил.
евро)
и
64

51 032,94
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•

мерките от ос 4 ЛИДЕР

В периода 18 юни - 18 септември 2008 г. беше публикувана първата
покана за набиране 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”. За този период бяха получени 91 проектни предложения
по под-мярката По одобрената от министъра процедура тези проектни
предложения преминават четири етапа, първи за административно
съответствие, втори за допустимост, трети по критерии за техническа
оценка и четвърти заповед на министъра за одобрение и/или отхвърляне
на проектните предложения и покана за договори.
На първата покана се получиха проектни предложения за приблизително
60% от територията на селските райони, като за следващите покани се
очаква по-малък брой проекти за разглеждане, оценяване и одобрение.
Големият брой проекти на първата покана показва и високия интерес на
местно ниво към ЛИДЕР подхода и добрата информираност на
потенциалните бенефициенти.
Одобрени и обучени са 110 външни експерти за оказване на помощ на
потенциалните МИГ по мярка 432-1 .

• мярка 611 „Доплащания към директните плащания”
През 2008 г. по мярката са изплатени средства в размер на
82. 321 млн. евро..
2.2. Качествен анализ на постигнатия напредък (по мерки)
Прилагането на Програмата допринася за постигането на целите ,
заложени с индикаторите за резултат на следните мерки от ос 2 - 211, 212
и 214:
 за мярка 211 37% от поставената цел за брой подпомогнати
стопанства в планинските райони и 73 % от поставената цел за
подпомогната селскостопанска земя ;
 за мярка 212 93% % от поставената цел за брой подпомогнати
стопанства и 124% е изпълнението в сравнение с поставената цел
за подпомогната селскостопанска земя;
 за мярка 214 2.6% от поставената цел за брой одобрени заявления
за подпомагане и 26% от поставената цел в ПРСР за одобрена за
подпомагане земя по мярката.
Прилагането на Програмата допринася за постигането на целите ,
заложени с индикаторите за резултат на следните мерки от ос 1 - 112,
121, 143 :
 броят на подпомогнатите фермери по мярка112 представлява
47.9% от поставената цел в Програмата ;
 броят на подпомогнатите фермери по мярка 121 представлява
29,4% от поставената цел в Програмата и общият обем на
инвестициите представлява 47,3% от поставената цел;
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 броят на подпомогнатите фермери по мярка 143 представлява
4,3% от поставената в Програмата цел. Броят на подпомогнатите
млади фермери представлява 13,9% от поставената цел и броят на
подпомогнатите фермери кандидатстващи по мярка 214
“Агроекологични плащания” представлява 20% от поставена в
Програмата цел.
•

Мерки по ос 1

Мерките по ос 1 целят повишаване на конкурентоспособността на
земеделието, горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост
мерките са насочени към основните нужди на тези сектори чрез:.
-

Модернизация на материалните активи и производствените фактори

-

Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на
Общността

-

Адаптиране на структурата на стопанствата

-

Подобряване на човешкия потенциал

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” е една от
двете мерки по ос 1 чиито плащания бяха извършени през 2008. Бяха
направени плащания по 41 проекта на стойност 1 002 302 лева.
Анализът на напредъка по постигане на целите (въз основа на
одобрените заявления за подпомагане) показва, че броят на одобрените
земеделски производители по мярка 112 за 2008г. възлиза на 10.6% от
целевия брой, заложен в Програмата.
Данните
относно подадените и одобрените заявления
подпомагане през 2008г. спрямо целите, заложени в ПРСР,
представени в таблиците по-долу:
Брой подадени
заявления
1 963

Брой одобрени
заявления
433

Цел в
ПРСР

Напредък по
постигане на
целта %

4 096

47,9%

Цел в
ПРСР

Напредък по
постигане на
целта %

4 096

10,6%

за
са

Публични разходи (000 евро)
ЕЗФРСР

Общо

39 257

49 071

Публични разходи (000 евро)
ЕЗФРСР
8 518,86

Общо
10 647,43

Мярката допринася за постигането на втората подцел на Ос 1, която
се отнася до рационализиране на селскостопанските структури в
България. Тяхното успешно приспособяване играе ключова роля в
повишаването на производителността и доходите на населението.
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Подходът за постигането на тази подцел включва усилия за подобряване
на възрастовата структура в селското стопанство, чрез навлизането на
млади фермери в него.
Таблица 10. Одобрени проекти по мярка 112 по вид селскостопанска
дейност.

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
135
25
7
108
41

%
31%
6%
2%
25%
9%

ЕЗФРСР
2684,00
490,00
138,00
2116,00
786,94

ОБЩО
3355,17
612,501
172,501
2644,93
982,43

3
1
1
24
88
433

1%
0%
0%
6%
20%
100%

60,00
20,00
20,00
476,00
1727,92
8 518,86

75
25
25
595
2159,9
10 647,43

Качественият анализ на одобрените проекти по мярката показва, че
преобладаваща част от младите фермери се занимават с полски култури –
31% и трайни насаждения - 25%. Занимаващите се с млечно
животновъдство са 9%. 32,8% от одобрените заявления са на жени.
14 % от заявленията са подадени от необлагодетелствани райони,
което е положителна тенденция
по отношение на развитието на
земеделието в тези райони от млади хора
Анализът на база получили първо плащане проекти показва, че с
растениевъдство се занимават 68,3%, а жените са 37,5%. Съгласно
данните от статистическо изследване на Дирекция „Агростатистика”
относно „Структурата на земеделските стопанства в България през
стопанската 2004/2005 година” - 82% от управителите на стопанства са
мъже и 17,7% са жени. Това показва, че чрез мярка 112 се подобрява това
съотношение и се увеличава дела на жените, които управляват
земеделски стопанства. С висше образование (земеделско, ветеринарно
или икономическо със земеделска насоченост) са 4,9%, 9,8% са със
средно образование (земеделско, ветеринарно или икономическо със
земеделска насоченост). От тези данни може да се направи извода, че
останалите 85% от младите фермери ще е необходимо да преминат
обучение по мярка 111.
Причините за по-големия интерес към мярката са:
 Проведените целенасочени информационни кампании. През м.
юли и м. август 2008г. се проведоха информационни семинари във всички
28 областни града. След това стартира и информационна кампания под
надслов „От врата на врата”, при която освен областните градове се
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посещаваха и по-малки населени места, където на място се разясняваха
възможностите за финансиране по ПРСР.
 Възможността НССЗ да им изготви след това и безплатни бизнес
планове по мярка 121 също привлече кандидати.
 Привлекателните условия за кандидатстване, особено в
условията на световна икономическа криза:
- помощта предвидена за отпускане на всеки един кандидат по
мярката е на добро ниво;
- изплащането на първата част на помощта е веднага след
одобрение на проекта;
- няма нужда от предварително собствено финансиране по
проекта за да се кандидатства;
- не е необходимо да се доказва доход от страна на кандидата, за
да бъде избираем.
 Възможността с получените средства по мярката, за разлика от
мярка 121, да се закупят животни и техника втора употреба.
 Липсата за разлика от мярка 141 на изискване за максимален
икономически размер на стопанството;
 По-високата активност на младите хора до 40 години в
сравнение с останалите земеделски производители .
Плащания бяха направени също по един проект от мярка 143
„Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България
и Румъния” в размер на 2 500 евро за изготвени документи за
кандидатстване по мерки от ПРСР през 2008 г. 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.
възлиза на 4.3% от целевия брой, заложен в Програмата. Броят на
подпомогнати кандидати по мярка 112 възлиза на 13.8% от заложената
цел, а броят на подпомогнатите кандидати по мярка 214 възлиза на 20%
от заложената цел. Данните относно подпомогнатите стопани през 2008г.
спрямо целите, заложени в ПРСР, са представени в таблицата по-долу:
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Цел в ПРСР

Брой одобрени
заявления

постигане на целта
в%

4 000

555

13,9%

3 000

601

20,03%

27 150

1 156

4,26%

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

20 000
150

Общо

Изпълнението на мярка 121 допринася за постигането на първата
подцел от ос 1 – развитие на технологичната база и насърчаване на
иновациите. Инвестирането в модернизацията на материални активи е от
ключово значение за намаляването на разходите, за производство на покачествени продукти с по-висока добавена стойност и за подобряване
опазването на околната среда.
Анализът на напредъка по постигане на целите (въз основа на
одобрените заявления за подпомагане) показва, че броят на одобрените
земеделски производители по мярка 121 за 2008г. възлиза на 6.9% от
целевия брой, заложен в Програмата, общият обем на одобрените
инвестиции възлиза на 12.3% от целевата стойност по ПРСР. Данните
относно одобрените и подадени заявления за подпомагане през 2008г.
спрямо целите, заложени в ПРСР, са представени в таблиците по-долу:

Брой
подадени
заявления

1 558

Брой
одобрени
заявления

365

Цел в
ПРСР

Напредъ
к по
постиган
е на
целта %

5 300

29,4%

Цел в
ПРСР

Напредъ
к по
постиган
е на
целта %

5 300

6,9%

Публични разходи
(000 евро)

ЕЗФРСР
171 597

Общ обем
на
инвестици
ите
(000 евро)

Цел в
ПРСР
(000
евро)

Постиг
ане на
целта
%

Общо
214 496

Публични разходи
(000 евро)
ЕЗФРСР

Общо

47829,29

60263,46

452 997 958 000
Общ обем
на
инвестици
ите
(000 евро)

Цел в
ПРСР
(000
евро)

117 879,33 958 000

47,3%
Постиг
ане на
целта
%

12,3%

Анализът на одобрените проекти показва, че само 4.9% от проектите
(възлизащи на 5.2% от публичните разходи) са разположени в
необлагодетелстваните райони, което е резултат на по-големите
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трудности които срещат фермерите в тези райони с изпълнението на
инвестиционните проекти.
По-голямата част от проектите са в сектора на полските култури –
93.7 %, следван от трайни насаждения – 1.6 % и сектор мляко и вино –
1.3% (за всеки). Инвестициите са основно за оборудване, което е в
съответствие с целите на мярката. Само 0.3 % от публичните разходи са в
млечния сектор.
Таблица 11. Одобрени проекти по мярка 121 по вид дейност и вид
инвестиция.

Земеделски подотрасъл

Категория
инвестиции

Вина

оборудване
оборудване
оборудване

Трайни насаждения
Мляко

оборудване
сгради
оборудване

Полски култури
Градинарство

Пасящ добитък
(без право на мляко)
Свине
Домашни птици
Смесени
Други
ОБЩО

оборудване
оборудване

брой
одобрени
заявления
342
3

Публични разходи (
в хил. ЕUR)
%
93,7
0,7

5
5
1
5

1,3

1
1
365

0,2
0,2
100%

1,6
1,3

ЕЗФРСР
ОБЩО
46 707,88 58 384,64
199,25
249,06
195,29
380,27
595,51
152,22

244,32
475,34
744,39
190,28

170,74
21,06
47826,71

213,43
26,32
60263,46

От стартирането на мярка 121 през април 2008 г. до края на 2008 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. Цените на животинската продукция спаднаха значително
и в по-голяма степен в сравнение с цените на растителната земеделска
продукция. 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. Достигането на съответствие със стандартите на Общността,
особено на онези свързани с ветеринарните и фитосанитарните
изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната
среда, хигиената и безопасните условия на труд, изискват значителни по
размер инвестиции. На голяма част от животновъдните стопанства се
налага изцяло да реконструират и дори да преместят животновъдните си
обекти, което е свързано с осигуряването на значителни финансови
ресурси, както и с намирането на подходящи терени. Това също така е
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свързано с преминаването през продължителни процедури за получаване
на разрешително за строеж.
Всичко това заедно със затруднения достъп до финансиране 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.

Към 01.01.2009г. по мярка Measure 141 са подадени 214 броя заявление,
което представлява едва 1,02% от заложените като изходен индикатор
21 000 броя полупазарни стопанства в ПРСР, което е сравнително нисък
резултат в сравнение с очакванията.
Причините за относително слабия интерес към мярка 141 са:
• Много от информационните материали за условията,
изискванията и начина на кандидатстване са публикувани в периода
октомври-ноември 2008 г., най-мащабната информационната кампания
„Пътуващи екипи за съвети в земеделието - от врата на врата” (в 28-те
областни градове и 249 общински града) също е проведена в този период,
т.е. едновременно с отваряне на мярката се информират и по-голямата
част от потенциалните бенефициенти, на които им трябва време за да
изготвят бизнес плановете си и да си набавят всички необходими
документи за кандидатстване. Повечето от тях кандидатстват след
31.12.2008 г.;
• Необходимостта от допълнителна подготовка на служителите от
Националната служба за съвети в земеделието, които попълват
заявленията и консултират кандидатите по тази мярка. Повече от тях се
концентрират върху изготвянето на бизнес планове по мярка 112
„Създаване на стопанства на млади фермери” и е им необходимо време
за да се пренасочат към мярка 141.
• Голяма част от бенефициентите живеят в по отдалечени места и
им отнема време и допълнителни разходи да посетят Областните офиси
на Националната служба за съвети в земеделието. Също така мярката
обхваща група от бенефициенти, голяма част от които не ползват и нямат
пряк достъп до интернет, с помощта на който могат да намерят
публикувана в електронен вариант наредбата и списъка на документите,
необходими им за кандидатстването;
• Мярката стартира в края на годината, когато голям брой от мерки
от Програмата за развитие на селските райони вече бяха стартирали и по
тази причина част от бенефициентите не са напълно сигурни по коя мярка
от ПРСР да изберат да кандидатстват;
• Част от кандидатите не могат да изпълнят някои от заложените
изисквания в наредбата и текста на мярката в ПРСР и по тази причина се
отказват да кандидатстват. Основните проблеми са свързани с:
- осигуряването на част от документите, които се изискват по реда
и условията на Наредба 28 от 05/08/2008 г. за прилагане на мярка 141,
най-вече документите доказващи правото на ползване на земята и/или
животновъдния обект. В допълнение набавянето на документите изисква
от кандидатите да отделят средства и време, а те не са склонни на това.
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- осигуряване на необходимия размер земя, особено по
отношение на животновъдните стопанства, които в повечето случаи
ползват съвместно ливади и пасища, които са публична собственост.
• Основните доходи на голяма част от потенциалните кандидати не
са от земеделие и по тази причина не е приоритет за тях веднага да
кандидатстват по мярка 141.
• Този тип стопани по принцип са притеснителни и недоверчиви и
трудно се решават да кандидатстват, изчакват да видят как ще тръгне
прилагането на мярката и дали тези, които са кандидатствали ще получат
помощ.

•

Мерки по ос 2, свързани с устойчивото управление на
земеделските земи.

Прилагането на мерките по ос 2 е насочено към:
-

Развитие на земеделски методи, целящи опазване и съхранение на
околната среда

-

Компенсиране на производителите в планинските и други
необлагодетелствани райони , за да поддържат земята си в добро
състояние и да се предотврати изоставянето на земята в тези
райони.

-

Устойчивото развитие на горите ще бъде осигурено основно чрез
подобряване на горските ресурси и възстановяване на горския
потенциал.

Дейностите свързани с постигане на целите по ос 2 са както следва:
През 2008 год. са извършени плащания по 2 от мерките от ПРСР - мярка
211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в
планинските райони” и мярка 212 ”Плащания на земеделски стопани в
райони с ограничения, различни от планинските” за заявления, приети
през 2007 г. и за част от заявленията приети през 2008 г.
Данните за платените средства през 2008 г. за заявления подадени през
2007 г. са представени в таблицата по-долу:
Мерки

Планински
необлагодетелстван
и райони
Други
необлагодетелстван
и райони

Брой
фермери
(първона
чално
заявени)
22 652

9 417

Площ /ха/
(първонача
лно
заявени)

273 829,93

180 466,16

Брой
кандидати
получили
субсидия

Площ /ха/
подпомогна
ти

Платена
сума
/евро/

22 458

237 736,72

12 304 748

9 342

135 976,65

3 747 452

Качественият анализ на изпълнението на целите на база
показателите за продукт/извършена дейност (на база одобрени проекти)
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показва, че броят на подпомогнатите стопанства в планинските райони по
мярка 211 представляват 37% от поставената цел в Програмата и 73% от
поставената като цел земя за подпомагане.
За мярка 212 изпълнението на база одобрени проекти е както следва
- 93% за броя на подпомогнатите стопанства и 124% спрямо поставената
цел за подпомогната селскостопанска земя.
Разликата между заявените и одобрените площи за подпомагане се
получава от това, че земеделските стопани кандидатстват с цялото
стопанство, а допустими за подпомагане са площите до 100 ха.
Проблемите със системата за идентификация на земеделските земи са
причина за намаляване на действително подпомогнатите площи.
Данни за заявленията, подадени през 2008 г. и платени през същата
година са представени в таблицата по-долу:
Мерки

Планински
необлагодетелст
вани райони
Други
необлагодетелст
вани райони

Брой фермери
(първоначалн
о заявени)

24 159

10 020

Площ /ха/
(първонача
лно
заявени)

Платена
сума

Брой
кандида
ти
получил
и
субсиди
я

Площ /ха/
подпомогнат
и

4 524

45 079,72

2 451 358,30

3 135

33 345,7

969 151р21

/
е
в
р
о
/

311 289.13

203 110.32

През 2008 г. се наблюдава увеличение на първоначално подадените
заявления в необлагодетелстваните райони в сравнение с 2007 г.
подадените заявления през 2008 г. за подпомагане по мярка 211 са с 1
507 повече в сравнение с 2007. първоначално заявената площ се
увеличава с 37 459 ха. Увеличението на броя подадени заявления по
мярка 212 е със 603 и на първоначално заявените площи с 22 644 ха
повече през 2008 г спрямо 2007 г.
Очаква се през следващите години от програмния период
допустимите за подпомагане площи по двете мерки плавно да нарастват.
Мярка 214 „ Агроекологични плащания”
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 26% от поставената цел в програмата. По отношение на генетичните
ресурси броят на одобрените проекти представлява 9,8% от поставения в
програмата индикатор.
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През следващата година се очаква нарастване на площите (главно
на одобрените вече кандидати), обхванати от агроекологичната мярка, и
по-бавно нарастване на броя на кандидатите.
Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
Като основна пречка за кандидатстване бе идентифицирана издаването на
актове за държавна собственост на земите с които кандидатстват за
подпомагане. Освен че се бави издаването на актовете, в повечето
случаи стойността на акта за държавна собственост е по-голяма или
близка до стойността на подпомагането по ПРСР.
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности”
За тази мярка, като основна пречка за кандидатстване се оказа издаването
на актове за държавна собственост на земите с които кандидатстват за
подпомагане. Освен че се бави издаването на актовете, в повечето
случаи стойността на акта за държавна собственост е по-голяма или
близка до стойността на подпомагането по ПРСР.
3. Финансово прилагане на ПРСР по мерки (чл. 82(2)(в) от Регламент
(ЕС) № 1698/2005) на база платени проекти
Таблицата, обобщаваща финансовото прилагане на Програмата е
дадена в приложение 2.
Към 31.12.2008 г. на земеделските стопани са изплатени средствата
по националните доплащания към директните плащания (по заявления,
подадени през 2007 г. и 2008г.) в размер на 82, 321 млн. евро по мярка
611 от Програмата за развитие на селските райони с период на прилагане
до края на 2009 г. Извършени са и плащания по мерки 211 и 212 за
необлагодетелстваните райони за заявленията, подадени през 2007 и
2008 г., на обща стойност 19, 643 млн. евро. По мерките от Ос 1 са
изплатени общо 0,515 млн. евро, от които 0,512 млн. евро за 41 проекта
на млади фермери по мярка 112, и 1 заявка по мярка 143 на стойност
0,003 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).
В съответствие с Общата рамка на наблюдение и оценка на ЕС
Министерство на земеделието и храните, след провеждане на тръжна
процедура, сключи договор с независими експерти, които да изпълнят
дейностите свързани с подготовката на текущата и междинната оценка.
Процедурата по одобрение на финансирането на договора за
оценка по линия на Техническа помощ на ПРСР стартира през месец
август 2008 г. Обществената поръчка беше обявена през месец декември,
а избора на изпълнител се проведе през месец март 2009 г. като бе
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избрана италианската компания - Agrotec Spa. Договорът с фирмата бе
подписан през месец май 2009 г.
През м. май 2009г., в сътрудничество с УО, избрания екип от
оценители започна своята работа свързана с разработки относно
прилагането на ПРСР от момента на нейното одобрение, както и по
напредъка с прилагането на мерките на база събраните от
Разплащателната агенция данни за мониторинг. Тези данни ще послужат
да се оцени напредъка в прилагането на ПРСР по отношение на нейните
цели и ще позволят на оценители да подготвят аналитичната част от
Годишния доклад за 2008 г.
През юни 2008г. представители на Управляващия орган взеха
участие в семинар, организиран под егидата на Европейската мрежа за
оценка на развитието на селските райони в София. Целта на семинара бе
да се установят възможностите/областите за техническа подкрепа на
българската страна от страна на Европейската мрежа за оценка.
През 2008г. преди стартиране 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, като тези данни способстват за изчисляване
на индикаторите за наблюдение.
В контекста на дейностите по оценка, свързани с настоящия
годишен доклад, се установи, 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. Ето защо разработването
на интерфейс между УО и РА в това отношение е наложително.
Обществената поръчка за разработване на интерфейс е стартирана през
2009г. по линия на техническата помощ по ПРСР.
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 2008 г. бе събрана информация за допълване на базовите
индикатори и индикаторите за цели за 2005 г. Констатирана беше
липсващата информация и предприети мерки за нейното събиране. За
целта по линия на техническата помощ по ПРСР през 2009г. ще се
възложи събирането на информация относно индекса на птиците в
земеделските земи. В рамките на текущата оценка през 2009г. ще се търси
възможност за събиране на базовите индикатори в горския сектор. Доклад
е предвиден за март 2010 г.
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В рамките на текуща оценка 2009 г. е предвидено тематично
изследване за събиране на базови индикатори за 2006 год. Доклад е
предвиден за края на 2009 г.
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 три
заседания 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 08.02.2008г. Комитетът прие своите правила за работа,
прие графика за стартиране на мерките от ПРСР (чийто старт бе
предвиден за 2008г.), обсъди напредъка в подготовка на наредбите за
прилагане на мерките, прие критериите за избор на проекти, одобри
състава на работните групи към Комитета и одобри Комуникационния план
по ПРСР (в т.ч. предвидените дейности по линия на техническата помощ
по Програмата).
На заседанието от 17.06.2008 г. Комитетът обсъди напредъка в
прилагането на стартиралите мерки, разгледа напредъка в подготовката
на наредбите за мерките, чието стартиране предстои до края на 2008 г.,
одобри първия годишен доклад за прилагането на ПРСР, разгледа
изпълнението на Комуникационния план по Програмата.
На заседанието от 25.11.2008г. Комитетът обсъди напредъка в
прилагането на стартиралите мерки, разгледа първия пакет изменения в
ПРСР, обсъди резултатите от работата на работните групи към Комитета,
разгледа изпълнението на Комуникационния план и на дейностите,
финансиране по линия на техническата помощ по Програмата.

 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.

•

На 17 септември 2008 е подписан договор с Информационно
обслужване АД за сумата от 2 984 000 лева за развитие на
системата. В допълнение, през септември 2008 е създадена
междуведомствена
работна
група
с
представители
на
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Управляващите органи, Сертифициращия орган и Одитния орган, с
цел да се подкрепи развитието на системата.
•

ИСУН е пусната поетапно от 2008 г. до май 2009 година. На 22 май
2009г. 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”

•

До края на 2009 година ще бъде създаден интерфейс с
информационните системи за развитието на селските райони и
рибарските фондове. Това ще позволи кръстосани проверки на
операциите между двата основни източника на финансова помощ.

•

От 2008 г. България прилага инструмента за управление „ЛОТАР” за
финансово планиране, и наблюдение на
прилагането на
оперативните програми, за постигане на целите на Управляващите
органи за договаряне, плащане и сертифициране. Предвижда се до
края на 2009 година. ЛОТАР досиетата да бъдат напълно
интегрирани в ИСУН.

•

Към 16.09.2009 г. в системата са регистирирани 1054 потребители,
131 процедури, 9191 проектни предложения, 2440 договора, 6872
кандидата и 3099 бенефициента .

 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 лозаровинарския сектор в Р България. Допълнителна информация е дадена в
т.1.2.3 Реформа в Общата организация на пазара в сектор „вино”.
Пчеларство
Чрез два основни източника се подпомага сектор „пчеларство” в
България. Единият е ПРСР, а другият е Програмата за пчеларството
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.
-
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По мярка 121 от ПРСР за 2008г. има подадени 4 проекта в областта
на пчеларството, които кандидатстват за закупуване на машини,
оборудване и съоръжения. Два от проектите ще развиват подвижното
пчеларство и един ще подпомогне производството на мед по биологичен
начин.
По мярка 112 от ПРСР до края на 2008г. са подадени общо 191
проекта в областта на пчеларството, от които 90 са били подписани, 13
отхвърлени. В 40 стопанства се развива едновременно и растениевъдна
дейност.
В Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция се прави
кръстосана проверка дали няма припокриване между проектите подадени
по мярка 121 и 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 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 2007-2013г., а организациите на плодове и зеленчуци се
подпомагат съгласно Регламент 1234/2007.
По Регламент 1234/2007 са сформирани 8 организации на
производители на плодове и зеленчуци (1 за плодове, 5 за зеленчуци и 2
за плодове и зеленчуци) и една група на производителите.
-

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.
Разграничаване и допълняемост с Оперативните програми по
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз
През 2008г. разграничаването и допълняемостта се осъществяваше 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
21.07.20064 г.
•

4

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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Разграничаване с Оперативна
човешките ресурси” (ОП „РЧР”)

програма

„Развитие

на

Във връзка с разграничаването между ПРСР и ОП „РЧР” преди стартиране
на одобрението на операции по ОП „РЧР” от МЗХ е изпратено писмо (на
15.08.2007 г.) до Министерство на труда и социалната политика, както и
писмо до Агенцията по заетостта (на 03.12.2007 г.), която е междинно
звено по ОП „РЧР”. В писмата е посочено, че във всички Насоки за
кандидатстване по ОП „РЧР”, които се изготвят, съгласно чл.13, ал.1 от
Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г.5 е необходимо да бъдат
отразени към критериите за допустимост на проектите следните условия:
• Не се подпомага професионално обучение, в областта на
земеделието и горите за земеделски производители, собственици на гори
и заетите в техните стопанства.
• Не се подпомага професионално обучение за заетите в сектор
"Рибарството" .
• Всички други видове професионално обучение са допустими за
подпомагане от ЕСФ (включително за заетите в хранителнопреработвателния сектор и обучение в областта на разнообразяване на
икономиката в селските райони в сектори различни от земеделие/горско
стопанство, независимо от това дали обучаваните са заети в
земеделски/горски сектор или не са.
С цел избягване на евентуално припокриване, представителите на
Дирекция „РСР” (МЗХ) – членове на Комитета по наблюдения на ОП „РЧР’
внимателно проучват материалите разгледани на заседанията особено по
отношение на критериите и допустимите инвестиции на представените за
одобрение операции. През 2008г. са проведени второто и третото редовно
заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР, съответно на
24.04.2008 г. в гр. Велинград и на 27.11.2008 г. в гр. София.
В годишния доклад за 2008 г. на ОП „РЧР” също адекватно е посочено
следното:
• Мярка 111 набляга на професионалното обучение на заети в
земеделието и горския сектор. Дейностите не дублират обучения по схеми
от ОП „РЧР” BG051PO001/07/2.1-01 “Квалификационни услуги и обучения
за заети лица” и BG051PO001-2.1.02 “Квалификационни услуги и обучения
за заети лица – фаза 2”, по които обучения в сектора на селското и
горското стопанство не са допустими.
• Действията по мярка 112 са насочени към създаване на стопанства
за млади фермери, докато мярка 312 стимулира създаването и развитието
на неземеделски микропредприятия. Мярката се различава от дейностите
по предстоящата да стартира схема по ОП РЧР „Насърчаване
стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска
дейност“, която е насочена към включване на пазара на труда на
безработни лица, които имат ясна идея за започване на стопанска дейност
в сфери, различни от селското и горското стопанство.
5

Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г.)
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• Част от дейностите по мярка 321, насочени към подобряване на
инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги в селските
региони, са свързани с инвестиции в социална инфраструктура.
Дейностите по ПРСР ще спомогнат за подобряване на средата, в която се
реализират схемите по ОП „РЧР”, насочени към преодоляване на
безработицата сред населението в 55 селските райони чрез активни мерки
на пазара на труда, подобряване на работоспособността на работната
сила и интегриране на пазара на труда на лица в неравностойно
положение и уязвими етнически малцинства.
Разграничаване с Оперативна програма „Развитие
конкурентоспособността на българската икономика”

на

Между Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” и ПРСР има много ефективна допълняемост по
отношение на дейностите за подобряване на конкурентоспособността и
внедряването на иновации в не-земеделските микро, малки и средни
предприятия на територията на цялата страна. Мерките по Оси 1 и 3 на
ПРСР,
допълват
Приоритет
1
и
Приоритет
2
на
ОП
“Конкурентоспособност”,
чрез
подкрепа
на
сътрудничества
за
разработване на нови продукти, процеси и технологии в земеделието,
хранително-вкусовата промишленост и горския сектор и за създаване и
развитие на микро-предприятия в селските райони.
Представители на дирекция „РСР” присъстваха на двете заседания на
Комитета по наблюдение на Оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”, проведени на 20 май
2008 г. и 5 декември 2008 г.с цел недопускане на припокриване на ниво
дейности/операции, бенефициенти или територии. В допълнение чрез
размяна на официални писма и след внимателно проучване беше
установено, че няма припокриване на дейностите по операция 1.21
„Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна
инфраструктура – подкрепа за създаване на технологични паркове”, която
стартира през 2009 г. по ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” и ПРСР.
Разграничаване с Оперативна програма „Околна среда” ОП
„ОС”
МЗХ и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отделят
специално внимание на спазването на териториите/населените места
където се финансират проекти във ВиК сектора. Разработено е
приложение към Наредбата регулираща прилагането на мярка 321
(съгласувано от МОСВ и Басейновите дирекции към него) където са
изброени поименно населените места, допустими за финансиране за
такъв вид проекти. С оглед на даване на допълнителна сигурност за това,
освен в КН на ОП „ОС” , експерти от Дирекция „РСР” и Разплащателната
агенция участват и в Комитета за избор и координация на проекти на ОП
„ОС”. След сключване на договори за отпускане на финансова помощ по
горната мярка, на УО на ОП „ОС” и Басейновите дирекции на МОСВ ще
бъде изпратена справка с финансираните от ПРСР ВиК проекти.
•
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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 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г., който се обхваща от
настоящия годишен доклад за изпълнението на ПРСР, бяха срещнати
следните по-важни проблеми:
 Недостатъчен административен капацитет на ДФЗ –
Разплащателна агенция при стартиране на Програмата за
прилагане на мерките, което доведе до забавяне
разглеждането на приетите проекти
и забавяне на
изплащането на първата част от помощта по одобрените
проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади
фермери”;
В Разплащателната агенция съществуват трудности с обработката на
заявленията, възникнали поради неравномерния поток на подаване на
заявления. 29 % от общия брой на молбите по мерки 112 и 121 са
получени още през първия месец след отварянето на мерките (април
2008г.) ; 52 % (общо) в края на втория месец (май 2008) ; 67 % към края на
третия месец, а останалите 33 % от молбите са получени в следващите 4
месеца. Тъй като периода април – май 2008г. съвпадна с кампанията за
директните плащания на площ, основната работа по разглеждане на
заявленията по мерки 112 и 121 започна едва през месец юни 2008.
Този факт и големият брой на молбите, получени веднага след
стартирането на двете мерки, причиниха закъснения и неизпълнение на
поставените срокове съгласно нормативната база - 3 месеца за обработка
на заявленията.
Също така беше необходимо и време за извършването на
допълнителни проверки във връзка с препоръките направени след одита
на Европейската комисия, за да се избегне повторение на проблемите
възникнали по програма САПАРД. По САПАРД бяха направени препоръки
по отношение на прилагането на системата „3 оферти” и за определяне
на реалната стойност на активите за инвестиционните проекти. В тази
връзка РА до края на 2008 г. изгради база данни за референтни цени за
основните активи, за които се кандидатства по мерките от ПРСР и включи
в процедурните наръчници допълнителни проверки, с цел да се
удостовери автентичността на тези оферти.
Един от основните фактори за забавяне на разглеждането на
заявления е и липсата на достъп по електронен път до системата за
идентификация и регистрация на животните на Националната
ветеринарно медицинска служба, както и регистъра ан земеделските
производители по наредба 3 от 1999 г., което налага проверките да се
извършват чрез официална писмена кореспонденция, отнемаща време и
ресурс. Системата за идентификация и регистрация на животните на
Националната ветеринарно медицинска служба ще бъде готова на 1
декември 2009 г.

 Предприети мерки от Управляващия орган (УО)
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Осъзнавайки
важността
на
наличието
на
достатъчен
административен капацитет в Разплащателната агенция с оглед на
правилното прилагане и контрол на ПРСР 2007-2013г бяха предприети
необходимите действия за осигуряване на достатъчен брой подходящо
обучени служители за отдел „Прилагане на мерките за развитие на
селските райони” към Разплащателна агенция (РА) в Държавен фонд
„Земеделие” (ДФЗ) в съответствие с планираното укрепване на капацитета
на отдела, заложено в ПРСР 2007-2013г.
В тази връзка Министерски съвет на РБ взе решение на 6.03.2008г.
за промяна в устройствения правилник на ДФЗ, с цел увеличаване на
персонала на РА чрез назначаване на нови служители и прехвърляне на
служители от Агенция САПАРД към Разплащателната агенция.
В
допълнение Министерски съвет взе решение на 2.04.2008 г., с което
разрешава на ДФЗ да купи етаж от съседна сграда, за да се осигурят
работни места за допълнителния персонал за отдел „ПМРСР”.
През октомври 2008 г. беше нотифицирана и през м. декември
2008г. беше одобрена първата промяна в Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г.,. Промяната позволи да се разшири обхвата
на дейностите, пряко свързани с изпълнението на Програмата, за които ще
може да се наеме допълнителен персонал. В резултат на изменението е
възможно поемането на разходи за допълнителен персонал към
Управляващия орган и разплащателната агенция, необходим с оглед
засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в
управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на
ПРСР за допълнителен персонал към РА в помощ на оценката на
трите оферти, представяни от кандидатите (с цел да се обосноват
обосновка на заявените разходи), оценката на бизнес плановете и (при
необходимост) извършване на административни проверки
на
заявленията.
През 2008 г. бе одобрено заявление на РА за наемане на
допълнителен персонал. Управляващият орган предприе действия за
приемането на акт на Министерски съвет, който да позволи наемането на
допълнителен персонал в помощ на УО на ПРСР и РА на срочен трудов
договор за периода на действие на Програмата .Постановлението беше
прието през месец септември 2009 г., До края на 2008 г. не беше нает
допълнителен персонал.
През 2009 г. се предприемат следните допълнителни действия за
преодоляване на забавянето при разглеждането и изплащането на
проекти:
•

Децентрализация на прилагането на мерките:

Мерки, които ще бъдат възлагани за приемане, разглеждане и оценка
от териториалните звена.
- Одобрението на заявленията за подпомагане ще се извършва на
регионално ниво от Областните разплащателни агенции и по мярка
112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Мярката беше
децентрализирана от 22 май 2009 г.;
-

След като се оценят резултатите от предстоящата децентрализация
по мярка 112 и съществуващата по мярка 141 и след представянето
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на анализ от страна на РА ще се обсъди децентрализацията и на
мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123
„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311
„Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за
създаване и развитие на микропредприятия” както и стойността ,
под която проектите ще се гледат на регионално ниво.
-

За подилване на административния капацитет в УО в рамките на
техническа помощ бе нает допълнителен персонал за изпълнение
на краткосрочни и дългосрочни задачи, свързани с управлението на
ПРСР

Сключен е договор за разработване на ръководства за подготовка
на заявление за подпомагане и бизнес план от бенефициентите, по
мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР
2007-2013г.». Работата по договора е приета и като резултат са изготвени
ръководства за подготовка на заявление за подпомагане и бизнес план от
бенефициентите, по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски
дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия”.
Сключен е договор за разработване на ръководство за
кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания от ПРСР” .
Работата по договора е приета и като резултат е изготвено ръководство
през 2009 г. Ръководството е публикувано на страницата на МЗХ в
началото на април 2009 г.
• Определяне на периоди на прием на заявления за подпомагане
по отделните мерки на РСР през 2009г, както и определяне
на съответните бюджети за всеки период на прием
Решението за въвеждане на периоди за прием на заявления беше
взето най-вече с цел гарантиране прилагането на критериите за избор на
проекти. Въведени са периоди на 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.
321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” със
заповед от 16 април 2009 г.
и от 27 април 2009 за следните мерки:
121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – със заповед от 27
април 2009 г.
122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” със заповед от
27 април 2009 г.
223 „Първоначално залесяване на не земеделски земи” със заповед от 27
април 2009 г.
311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” със заповед от 27 април
2009 г.
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312„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” със заповед
от 27 април 2009 г.
313 „Насърчаване на туристическите дейности” със заповед от 27 април
2009 г.
322 „Обновяване и развитие на населените места” със заповед от 27 април
2009 г.

•

Предприети действия за облекчавене
заявленията в РА

обработката

на

Със Заповед № 24 от 20.0.2009 бе създадена работната група със
задача да изготви предложения за необходимите промени в нормативната
уредба, с цел оптимизиране на процеса по управление на средствата от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Промените за мерките от ос 1 са в следните направления:
Нормативни промени във връзка с облекчаване на процедурите
по кандидатстване, одобряване и финансирането на проектите –
намаляване на броя изискуеми документи, осигуряване на част от
тях по служебен път, както и съкращаване на сроковете
– За всички мерки от ос 1 - протоколите от извършените проверки на
място от страна на техническия инспекторат и/или на други
служители на Разплащателната агенция по заявленията за
подпомагане/проектите се подписват от кандидата/ ползвателя на
помощта и от служител от РА участващ в проверката и копие от тях
се оставя на земеделския стопанин. В случай на отказ от страна на
земеделския стопанин да подпише протокола - той може да изложи
мотивите си за отказа до 10 дена след извършване на проверката в
писмо до директора на РА;
– Всички документи, които са достъпни по електронен път за
администрацията не се изискват от кандидатите за подпомагане;
– Официалните
документи,
които
са
представени
при
кандидатстването и за които не е изтекъл срокът на валидност не се
изискват повторно при подписването на договора;
– Влезли са в сила промени, водещи до опростяване на бизнес
плана и заявлението за подпомагане.
 Предприети мерки от Разплащателната агенция.
До края на месец май 2008г. бяха назначени 81 допълнителни
служители в отдел „ПМРСР”. По този начин персоналът на отдел „ПМРСР”
в РА нарасна на 100 души, което е в съответствие с ПРСР и е достатъчно
за стартиране на прилагането на мерките от програмата. До края на 2008г.
бе извършено ново увеличение на персонала на отдела чрез прехвърляне
на служители от отдел „Европейско финансиране” на Агенция САПАРД и
назначаване на нови служители като броят им нарасна на 150 души.
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Предприети бяха
и необходимите действия за укрепване на
капацитета на регионалните структури на РА. Персоналът на 28те
областни разплащателни агенции (ОРА) (в които се подават заявленията
за подпомагане) нарасна от 196 на 256 души. Персоналът на 11те
регионални разплащателни агенции (РРА) (в които се подават заявките за
плащане) нарасна от 54 на 186 души, от които 36 прехвърлени от други
звена на ДФЗ и 96 новоназначени. Всички новоназначени и прехвърлени
служители преминаха интензивен курс на обучение финансиран по линия
на техническа помощ преди да бъдат включени в изпълнението на
оперативни задачи.
 Решения на Управителния съвет към Управляващия орган
на ПРСР
С оглед осигуряване на баланс между наличния административен
капаците в РА и нуждата от ефикасна обработка на заявленията за
подпомагане в разумни времеви срокове Управителният съвет към
Управляващия орган на ПРСР взе решение за постъпателно стартиране
на инвестиционните мерки в периода от средата на месец април до
средата на месец юли 2008г.
 Решения на Комитета за наблюдение на ПРСР
• Комитетът за наблюдение одобри през 2008 г. промяна в
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., която позволи
да се разшири обхвата на дейностите, пряко свързани с изпълнението на
Програмата, за които ще може да се наеме допълнителен персонал, с
оглед засилване на административния капацитет на УО и РА.
 Труден достъп до кредити за кандидатите от ПРСР като
резултат от икономическата и финансова криза
Предприети мерки за решаване на проблема
• На своето редовно заседание, проведеното на 25 ноември
2008г., Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските
райони проведе задълбочена дискусия със социално-икономическите
партньори, относно проблемите при усвояване на средствата по
Програмата, в контекста на настоящата световна финансова криза.
В съответствие с взетите решения, със съдействието и ангажираността
за решаване на въпроса и от страна на заместник министър-председателя
по усвояването на европейските фондове, г-жа Меглена Плугчива, през
2009г. са предприети конкретни стъпки за създаване на възможност да се
осигурят гаранции за малки и средни предприятия (МСП), включително за
земеделски производители (физически и юридически лица) - които са
бенефициенти по ПРСР, чрез създадения през 2008г. (като дъщерно
дружество на Българска банка за развитие) Национален гаранционен
фонд.
 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.
Подадените в РА проекти от селските общини не можеха да бъдат
разгледани или одобрени поради възникналия проблем, който поставя
селските общини в неравностойно положение в сравнение с общините от
агломерационни райони, кандидатстващи за подпомагане по програмите,
финансирани по Структурните фондове.
Управляващия 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..
 Проблеми, свързани с прилагането на мерките от ос 2,
свързани
с
устойчиво
управление
на
земеделие
(необлагодетелствани райони и агроекология) през 2008 г.
-

Взетото решение от България да отвори мярка
„Агроекологични плащания” през 2008 година, независимо, че
ПРСР е одобрена през февруари 2008 означава, че
администрацията трябва да се справят много бързо с въпросите,
свързани с прилагането на мярката през 1-вата година, за да не
изпусне крайния срок за подаване на документи – 15 май.
ограниченият административен капацитет и опит особено по
отношение на агроекологичните мерки и липсата на достатъчна
информираност сред земеделските стопани;

-

късно предоставяне на информация от регистъра за животните от
Националната ветеринарно-медицинска служба, в резултат на което
кръстосаните проверки в ИСАК за животните не са завършени (по
отношение на местните породи). разработена е методология за
одобрение на агроекологичните дейности, техният контрол и
санкциите, която е качена на електронната страница на МЗХ и е
разпространена сред земеделските стопани, но в нея има аспекти,
които се нуждаят от допълнително изясняване. Както по СЕПП,
наддекларирането на площите (в следствие на декларирането на
големи площи, които не са допустими, от страна на земеделските
стопани) и животните се определя като основен проблем (това е
общ проблем, свързан с функционирането на ИСАК в България,
вследствие на одита на ГД „ АГРИ”, отдел J3) много „очевидни
грешки”
направени
от
земеделските
производители
при
попълването на заявленията, напр. липсващи декларации
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-

промените в
условията за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС) (стандарт 4.1.) през
2008 г. само ограничен брой от изискванията в Закона за опазване
на биологичното разнообразие са валидни за пасищата и ливадите,
но Законът е записан като част от базовите изисквания по мярка
„Агроекологични плащания” и на земеделските стопани не е било
ясно, кои изисквания подлежат на контрол от страна на РА.
закъснение при извършване на проверките на място от страна на
РА, което води до оплаквания от страна на земеделските стопани
(например овцевъдите протестират, че проверките на място са
вредни за бременните овце).

-

необходимостта от уточняване дали е възможно да се прилага
различно определение за „пасища”, подпомагани в рамките на
мярка
„Агроекологични
плащания”
спрямо
определенията,
използвани по първи стълб, с цел да се осигури постигането на
екологични ползи в земите, които не са избираеми по СЕПП или в
земите, в които прилагането на съществуващите УПЗДЗЕС
(премахване на храстите) ще доведат до отрицателен резултат
върху
опазването на околната среда (България е изпратила
специално питане по този въпрос).

-

по време на процеса на кандидатстване от страна на
бенефициентите не се изискват 5 годишни договори за ползване
или собственост на земеделските земи (земеделските стопани
декларират, че ще ползват земите за 5 годишен период), но тези
договори трябва да се представят от страна на земеделските
стопани при проверките на място, а парцелите подлежат на
административни проверки в СИЗП. Земеделските стопани се
оплакват, че са затруднени с осигуряването на необходимите
документи, поради разпокъсаността на земеделските земи,
множеството парцели, нотариални актове, базирани на стар
кадастър и устни споразумения за ползване на земите.
Необходимост от промени в националното законодателство за
осигуряване на възможността за отдаване на държавните земи за
ползване за 5-годишен период от време (направени са промени в
законодателството).

Мерки, предприети от Управляващия орган за разрешаване на
проблемите.
В резултат на натрупания опит от прилагането на мярката и
големият брой на важни и необходими промени, възникнали в процеса на
прилагането й са предприети следните мерки:
Направени са промени в Наредба 12 от 03.04.09 свързани с
прилагането на мярка 214 „Агроекологични плащания”. Основните
изменения са:
* Изменения свързани с правното основание за ползване на парцели по
Агроекологичните задължения
* Изменения свързани с писмото за одобрение на кандидатите – РА също
така ще изпраща писма и на фермерите които не са одобрени да участват
по мярка агроекология.
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* Ново изискване бе въведено за фермерите с Агроекологични
задължения – да водят стопански дневник.
* Заменен с минимално изискване за гъстотата на отглеждане по
УПЗДЗЕС, чрез въвеждане на изискването за управление на
агроекологични мерки на максимално две животински, с цел да се
определи максималната гъстота на животните по тази мярка.
* Промяна в под-мярка на Биологичното земеделие, за да се даде на
земеделския производител възможността да участва в тази под-мярка, ако
в стопанския блок на земеделския производител има парцели с угар които
са сертифицирани от органичен контролен орган, но не се отглежда.
Земеделските стопани ще получат плащания само за площите с
биологично производство, но и да е имал площи под угар в същия
стопански блок, той няма да бъде изключен от участие в тази схема.
* Промяна в управлението на под-мярка „Управление земеделски земи с
висока природна стойност” – възстановяване и управление на
недоизпасани и преизпасани тревни площи с висока природна стойност.
Земеделските производители ще трябва да определят всяка година дали
пасищата ще се ползват или ще се косят (в момента и двете са
разрешени). Това ще направи изискванията по конкретни и ще доведе до
по-добър контрол и по-лесна проверка.
* Промяна в традиционната под-мярка овощни градини: да се дава
възможност в зависимост от конкретното състояние на овощната градина
на фермера да отглежда до 10 млади дръвчета на хектар за период от пет
години
* Периода за подаване на заявления по под-мярка „Управление на
земеделски земи с висока природна стойност 4” и под-мярка „Опазване на
почвите и водите” е удължен до 30 април.
– Информация отнасяща се до защитените територии, където се
прилагат агро-екологични дейности е предоставена от МЗХ и ДФЗ.
Проведени са няколко обучения и семинари с участието на
регионалните служби на НССЗ и Разплащателната агенция.
- Създадени са специални условия с МОСВ за издаване на разрешителни
за паша, издавани от администрациите на Националните паркове за да се
облекчи процеса на кандидатстване на земеделските стопани.
- Разработен е наръчник за кандидатстване на земеделските стопани,
който е публикуван на страницата на МЗХ в началото на април 2009 г.е.;
- Предприети са мерки за подобряване и обновяване на съществуващите
регистри (Регистър на производителите на биологични продукти, Регистър
на животните и др.);
- Разработена е дефиниция за „пасища” за подпомагане по мярка
„Агроекологични плащания” и предложение за промяна на УПЗДЗЕС за
земеделски земи с ВПС и места в Натура 2000 (същите вече са одобрени
от министъра).
Нееднакъв интерес на потенциалните кандидати към
различинте мерки и подмерки от Програмата
На лице е по-слаб интерес към мярка 141, към гарантираните бюджети
по мярка 121 , направления „Въвеждане на сеитбооборот за опазване на
•
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почвите и водите” и “Поддържане на местообитания на защитени видове
в обработваеми земи, разположени в орнитологичноважни места” по
мярка 214 както и горските мерки 223 и 226. Причините за това са
посочени в раздел 2.2.
Предприети мерки за решаване на проблема:
От страна на Управляващия орган през 2009г. са предприети следните
действия за решаване на проблема:
За засилване на интереса към мярка 141 и за увеличаване на обема
информация достигащ до полупазарните земеделски производители:
– стартира нова информационна кампания;
– излъчват се серия от целенасочени предавания по националните
електронни медии – рубрика „Бразди” – БНТ и националните радиа БНР и Дарик;
– активно предоставяне на информация по мярка 141, както по
телефона, така и в приемната на МЗХ.
– за улеснение на земеделските производители на титулната
страница на МЗХ в рубрика „Актуално” беше публикувано
„Ръководство по мярка 141 Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране”, което неотменно стои
като информация на първо място, въпреки възникващите
последващи нови събития за МЗХ.
За увеличаване интереса на кандидатите към инвестициите
свързани с гарантираните бюджети по мярка 121, както и към други
инвестиции извън машините и оборудването:
- на всички информационни кампании лекторите обръщаха специално
внимание на възможностите по мярка 121 да се кандидатства за
привеждане на стопанствата в съответствие с ветеринарно-санитарните
изисквания, изискванията по Нитратната директива, като и за
подпомагането на други инвестиции освен оборудване и машини. Това
важи с особена сила за информационна кампания под надслов „От врата
на врата”, при която освен Областните градове се посещаваха и по-малки
населени места, където на място се разясняваха тези възможности;
- излъчват се серия от целенасочени предавания по националните
електронни медии – рубрика „Бразди” – БНТ и националните радиа - БНР и
Дарик.
За увеличаване интереса на кандидатите към някои от
агроекологичните дейности по мярка 214 (направления „Въвеждане на
сеитбооборот за опазване на почвите и водите” и “Поддържане на
местообитания на защитени видове в обработваеми земи, разположени в
орнитологичноважни места” бяха предприети следните мерки :
- за кампания 2009 г. бе удължен срока за подаване на заявленията за
дейности „Въвеждане на сеитбооборот за опазване на почвите и водите” и
“Поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми
земи, разположени в орнитологичноважни места” (до 30 април)
- по предложение на НПО и по-специално Българското дружество за
защита на приците бе извършена промяна в една от дейностите в
направление “Поддържане на местообитания на защитени видове в
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обработваеми земи, разположени в орнитологичноважни места”, с цел
опазмане на биоразнообразието на определени видове.
- бе прецизиран списъкът на общините в България, на територията на
които, гнезди ливаден блатар (Circus pyrargus)
- на всички информационни кампании лекторите обръщат специално
внимание на възможностите за кандидатстване по различните
направления на мярка 214 „Агроекологични плащания” и всички нейни
направления
- излъчват се серия от целенасочени предавания по националните
електронни медии – рубрика „Бразди” – БНТ и националните радиа - БНР и
Дарик.
- експертите от БДЗП бяха специално поканени да присъстват на
обучителните семинари на експертите от НССЗ, с цел
подпомагане на земеделските стопани при попълване на
заявленията по направление “Поддържане на местообитания на
защитени видове в обработваеми земи, разположени в
орнитологичноважни места.
Стъпки предприети за увеличаване интереса на кандидатите по мерки
223 и 226:
– Подобряване на информационните дейности – отделни семинари
организирани от ДАГ.
– Във всяка РДГ (регионална дирекция по горите) е назначен по 1
човек, който се занимава само с подготовка на проектите на
горските стопанства за кандидатстване по Програмата.
– Създадена е и Асоциация на общински гори, в която членуват
общини собственици на гори и която има за цел промоциране на
ПРСР за участие от страна на общините.

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 Регламента на Съвета (ЕС) 1698/2005 за дейности, свързани с
подготовката, управлението, наблюдението, оценката, информираността и
контрола на Програмата. Бюджетът възлиза на 3.78% от ЕЗФРСР (около
123 млн. евро за целия период. Финансовата помощ, отпусната 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.
През 2008 г. беше изготвена и на 03.04 2008 г. беше публикувана в
Държавен вестник - Наредба № 13 за предоставяне на финансова помощ
за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ.
Подготвени бяха списъци за дейностите по линия на техническата
помощ от ПРСР, по които ползватели са министерство на земеделието и
храните и Държавен фонд „Земеделие” през 2008г. Списъците и
обосновките на включените в тях дейности бяха обсъдени от
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Управителния съвет към УО на ПРСР и бяха утвърдени от министъра на
земеделието и продоволствието на 01.04. 2008г.
За прилагането на дейностите по линия на техническа помощ са
изготвени Процедурни правила за прилагане на дейностите по линия
на техническа помощ, одобрени от министъра на земеделието и
храните на 05.05.2008г.
Дейностите, финансирани по линия на техническа помощ през
2008г. бяха използвани за да се създадат предпоставки за ефективно
управление и прилагане на Програмата. През 2008 г. са подадени общо
28 заявления за подпомагане, от които 24 броя на МЗХ и 4 броя на ДФЗ.
От тях са одобрени 26 (23 на МЗХ и три на ДФЗ). Стойността на
одобрените проекти е 7, 627 млн. евро.
Информация за одобрени проекти и сключени договори по
техническа помощ към 31 декември 2008 г. е посочена в таблицата подолу :
Дейност
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, необходими на
Управляващия орган
Изготвяне и
разпространение на
информация относно
ПРСР
Участие на
администрацията в
обмяна на най-добри
практики
Наемане и разходи за
допълнителен персонал
към УО и РА
Изготвяне на текуща,
междинна и последваща
оценка на ПРСР
Участие на
администрацията в
международни прояви
Наемане на консултанти
за изпълнение на задачи,
свързани с управлението
на ПРСР

Брой
одобрени
проекти

Стойност на
одобрените
проекти през
2008г. (евро)

Сключени
договори/
изпълнени
дейности

Сума на
сключените
договори
(евро)

1

106 348,71

1 договор
(в процес на
изпълнение)

105 618,28

194 290,91

2 договора
(1 изпълнен и 1
в процес на
изпълнение)

150 064,16

7

2 209 177,18

5 договора
(2 изпълнени и
3 в процес на
изпълнение)

408 217,42

1

119 841,70

изпълнено

1

1 660 411,03

в процес на
изпълнение

1

613 550,25

стартирана
тръжна
процедура

3

11 657,45

изпълнено

11 810,84

2 договора
(1 изпълнен и 1
в процес на
изпълнение)

4

5

4 550, 50
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Разходи, свързани с
предстои нов
1
Националната
селска
търг през
2 045 167,52
мрежа
2009г.
Допълнително
финансово стимулиране
на експертите,
2 в процес на
натоварени пряко с
2
654 692,89
изпълнение
управлението,
наблюдението,оценката
и контрола на ПРСР
Общо
26
7 626 948,48
668 450,36
Забележка:
- По сключените договори и изпълнените дейности не се правени плащания по линия на
ТП през 2008г.
- Тръжната процедура през 2008г. за НСМ завърши без избор на изпълнител и предстои
нова такава през 2009г.
- Сключени са 10 договора: 2 с индивидуални експерти, 2 с медии и 6 по обществени
поръчки
- Изпълнени са 4 договора.
- Изпълнени са 6 дейности, които не са обект на обществена поръчка.

Подкрепени са следните дейности:
Дейности свързани с организиране на заседанията на Комитета по
наблюдение (КН) на ПРСР и работните групи към него :
По одобрен проект е избран изпълнител на обществена поръчка
“Организационно-техническа подготовка и провеждане на заседания на
Комитета за наблюдение и провеждане на заседания на постоянните
работни групи към него“. Договорът е в процес ан изпълнение..
•

Извършване, от външни изпълнители, на анализи, проучвания,
изследвания и други технически доклади, необходими на
Управляващия орган
Одобрени са два проекта.
- По обществена поръчка “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” е избран изпълнител и се работи по
договора.
- По обществена поръчка „Изготвяне на структура на интегриран
план за обновяване на населено място в селски район, указания за
разработването му и определяне на стандартни разходи за
изработването му” не се явиха кандидати и не се сключи договор.
В процес на съгласуване е документацията и публикуване в ДВ на
обявления 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”.
•

•

Изготвяне и разпространение на информация относно ПРСР чрез:


изготвяне на материали за информиране и публичност
По
обществена
поръчка
„Изготвяне,
предпечатна
подготовка, отпечатване и доставка на брошури, диплянки, книжки и
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дружи информационни материали за ПРСР, включително за Ос 4 Лидер”
е избран изпълнител януари 2009 г. и договора е в процес на изпълнение.
Отпечатани са наредбите по стартиралите мерки.
В наачлото на декември 2008 г. тръжното досие за услугата Създаване,
разработване и поддръжка на интернет сайт за целите на ПРСР 20072013г
беше изпратено на дирекция „Инвестиционна политика и
обществени поръчки” за стартиране ан процедура за избор ан изпълнител.
В средата на 2009 г. комисията е избрала изпълнител, но не е сключен
договор към момента.


подпомагане
подготовката
и
изпълнението
на
Комуникационния план
По обществена поръчка “Изготвяне на технически задания за
обществените поръчки във връзка с информационната кампания на
ПРСР в медиите” е избран изпълнител и са подготвени 8 технически
задания, свързани с медиите. През 2009 г. предстои провеждане на
процедури за избор на изпълнител по изготвените технически задания.
Сключен е договор „Излъчване на постоянна консултантска
рубрика "Дарик Радио" във връзка с информационната кампания на ПРСР.


провеждане на семинари с участието на социалноикономически партньори и потенциални бенефициенти:
Чрез техническа помощ се финансират част от разходите за
„Разпространение
на
информация
относно
начините
за
кандидатстване по мерките от ПРСР чрез провеждане на 28
информационни семинара на областно ниво”.
Избран е изпълнител на обществена поръчка ,”Организиране и
провеждане на обучения на експерти, които ще подпомагат
бенефициентите по подмярка 431 (2) от приоритетна Ос-4 Лидер”,.
Договорът е изпълнен.
По обществена поръчка „Организиране и провеждане на
мероприятия за информираност и публичност” са избрани изпълнители
през април 2009 г. по двете позиции на поръчката и договорите са в
процес на изпълнение.
• Участие на администрацията, ангажирана в управлението,
изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР в
местни прояви, включително обмяна на най-добри практики
За администрацията на ДФЗ са одобрени и реализирани 2 проекта
„Обучение, обмен на опит и добри практики между ДФЗ, ОРА и РРА и МЗХ”
(в гр. Девин) и «Участие на администрацията, ангажирана в управлението,
изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР в местни
прояви, включително обмяна на най-добри практики (в гр. Велинград).
Като резултат от проекта е обучен новоназначения персонал на централно
и регионално ниво.
• Изготвяне на текуща, междинна и последваща оценка на ПРСР
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През май месец 2009 г. е избран изпълнител по обществена
поръчка „Извършване на текуща и междинна оценка на изпълнението на
ПРСР в периода 2008 – 2010 г”..
• 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.
Одобрено е заявление на ДФЗ за наемане на допълнителен
персонал в помощ на оценката на трите предложения, представени от
бенефициентите, с цел да се обосноват предложените разходи, да се
извърши оценка на бизнес плановете и да се извършат административни
проверки (ако е необходимо) на заявленията. Заявлението е на стойност
3 247 481,70 лева. За тази цел бе предприето изменение на Програмата, в
частта касаеща дейностите, финансирани
по линия на техническата
помощ. Изменението бе одобрено от КН (чрез писмена процедура),
изпратено на ЕК на 24.10. 2008 г. и одобрено от ЕК на 04.12.2008г.
• Участие на администрацията, ангажирана в управлението,
изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР в
международни прояви
Със средства от техническа помощ бяха финанисрани следните 4
заявления за „Участие в Европейска конференция по въпросите на
развитието на селските райони, която се проведе в гр. Лимасол, Кипър
на 16 и 17 октомври 2008 г.”; „Участие в Европейска конференция на
тема ”Биоразнообразие и земеделие- настоящи предизвикателства и
бъдещи изследвания за по-устойчиво земеделие”, в град Монпелие,
Франция на 4 и 5 ноември 2008г. ; „Участие в Европейски семинар на
ръководителите на Управляващи органи по ПРСР, организиран от
френското председателство на ЕС, който се проведе на 20 и 21
ноември 2008г. в гр. Бон, Франция”и „Участие в техническа среща по
въпроси на ПРСР в гр. Брюксел, Белгия”.
• Разходи, свързани с Националната селска мрежа (НСМ)
По обществена поръчка „Избор на звено за управление на
Националната селска мрежа” не бе избран изпълнител, тъй като
представените оферти не отговориха на технически изисквания или на
критерии за допустимост. Предстои провеждан на нов обществена поръчка
през 2009 г.
Планът за действие на НСМ е разработен и обсъден през месец май 2009
на национална конференция, на която беше обявен старта на НСМ. През
2008 г. не са извършвани разходи по техническа помощ, които могат да се
причислят към дейности, свързани с НСМ.
Наемане на консултанти за изпълнение на краткосрочни и
дългосрочни задачи, свързани с управлението на ПРСР
Сключен е договор с външен експерт за разработване на
ръководства за подготовка на заявление за подпомагане и бизнес план
от бенефициентите, по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски
дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на
•
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микропредприятия” от ПРСР 2007-2013г.». Работата по договора е
приета и като резултат са изготвени ръководства за подготовка на
заявление за подпомагане и бизнес план от бенефициентите, по мерки
311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за
създаване и развитие на микропредприятия”.
Сключен е договор с външен експерт за разработване на ръководство
за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания от ПРСР” .
Работата по договора е приета и като резултат през 2009г. е изготвено
ръководство, което е в процес на публикуване.
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).
Подкрепен е проект за изготвяне на техническо задание за „избор на
изпълнител за анализ на сектор „Тютюн”.
•

Допълнително финансово стимулиране
на експертите,
натоварени пряко
с управлението, наблюдението, оценката и
контрола на ПРСР
Одобрени са две заявления на МЗХ и ДФЗ за допълнително
финансово стимулиране на експертите. През 2008 г. Допълнително
финансово стимулиране е изплатено частично с национални средства на
експерти от ДФЗ и МЗХ.

•

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 2008 година се извършиха
редица публични мероприятия във връзка с изпълнението на
Комуникационния план на ПРСР.
 Семинари, курсове и дискусионни форуми за обучение на
обучаващи
• В периодите 24-27 юни 2008 г. и 15-18 юли 2008 г. са
организирани и проведени обучения на 53 одобрени експерти –
методисти, които ще подпомагат бенефициентите по подмярка
431 (2) „Придобиване на умения и постигане на обществена
активност за територията на потенциални местни инициативни
групи” от приоритетна Ос-4 Лидер на ПРСР. Обученията са
финансирани от UNDP и са проведени съвместно с МЗХ.
 Предприети действия по проекти по линия на Техническа
помощ
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•

В периода 7-10 октомври 2008 г. се проведоха 2 обучения, на 32
одобрени експерти - методисти по проект ”Организиране и
провеждане на обучения на експерти, които ще подпомагат
бенефициентите по подмярка 431 (2) „Придобиване на умения и
постигане на обществена активност за територията на
потенциални местни инициативни групи” от приоритетна Ос-4
Лидер на ПРСР, финансиран по Техническа помощ на ПРСР
(ТП). Още 2 обучения в рамките на проекта са предвидени да се
проведат в периода 04-07 ноември 2008 г.

 Информационни семинари
•

На 26 септември 2008 г. се проведе „ден на отворените врати”.
МЗХ беше първото министерство провело такъв ден
Присъстваха над 130 души, проявили интерес по различни
въпроси, на които бяха предоставени консултации във връзка с
кандидатстването на ПРСР както и представители на медиите,
които отразиха събитието. Мероприятието беше финансирано от
МЗХ.

•

На 03 октомври стартира информационно-разяснителна
кампания „Пътуващи екипи за съвети в земеделието - от
врата на врата” с участието на експерти от УО, областните
дирекции на РА, областните и общински служби по земеделие на
МЗХ и областните служби за съвети в земеделието. Кампанията
беше открита от министър-председателя г-н Сергей Станишев,
заместник министър-председателя г-жа Меглена Плугчиева и
министъра на земеделието и храните г-н Валери Цветанов.
Четири инфобуса потеглиха в четири лъча – северозапад,
североизток, югоизток и югозапад. Информационната кампания
премина по две паралелни схеми: семинари в областните
градове и открити информационни дни във всеки общински
център (включително големи села). Графиците за провеждане на
семинарите и информационните дни бяха публикувани на
интернет страницата на министерство на земеделието и храните,
както и бяха оповестявани чрез плакати във всички селища по
общини. До 10 ноември преминаха всички планирани 27
семинара в областните градове, в които участваха 1972 лица.
Към същата дата в 249 общини се проведоха и
информационните дни, в които консултации получиха 8059 лица.
Общият брой на участниците в областните семинари и в
откритите информационни дни за цялата кампания е над 10 000.
За популяризиране на кампанията са публикувани съобщения в
регионалните медии, както и са излъчени интервюта в радио
предавания в програма „Хоризонт” на БНР и националното
„Дарик радио”.

 Предприети действия по проекти по линия на Техническа
помощ
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•

В периода 04 юли – 04 август 2008 г. се проведоха 28 областни
информационни семинара за потенциалните кандидати по
Програмата по проект „Разпространение на информация относно
начините за кандидатстване по мерките от ПРСР чрез
провеждане на 28 информационни семинара на областно ниво”,
финансиран по Техническа помощ. Средната посещаемост на
тези семинари беше 120 - 130 души. Графикът беше утвърден от
Комитета по наблюдение на заседанието му на 17 юни.

•

Изготвена е документацията за провеждане на тръжна
процедура за организиране и провеждане на мероприятия за
информираност и публичност по проект „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). Документацията за търга е изготвена и предстои
публикуване на обявление за обществената поръчка
в
Държавен вестник.

 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 над 30 инициативи,
преминали при голяма посещаемост (средно 120 човека) (виж
Приложение1):
 Отпечатване на информационни материали
• За откриването на информационната кампания на 03 октомври
бяха
отпечатани
(съвместно
с
ДФ”Земеделие”)
две
информационни книжки, всяка от които в тираж по 6000 броя.
Книжките са под наименования - „Стъпки за кандидатстване и
нормативни документи по ПРСР(2007-2013 г.) и „Приоритетна Ос
3 - Качество на живот и разнообразяване на възможностите за
заетост”. Те се предоставят на участниците в семинарите от
информационно-разяснителната кампанията „Пътуващи екипи за
съвети в земеделието - от врата на врата”, както и ще бъдат
доставени на областните служби „Земеделие” на МЗХ и на
Службата за съвети в земеделието, с оглед подпомагане на
дейността им по информиране на кандидат-бенефициентите по
ПРСР.
• Издаване на компакт-дискове с описание и експертни разяснения
по ПРСР – в тираж 25 000 бр.
Предприети действия по проекти по линия на Техническа
помощ
• Избран е изпълнител 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”.
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 Медийни изяви
• През цялата година, два пъти седмично (с продължителност от
30 минути) се излъчваха радио предавания от национална
кампания под мотото ”Ти имаш право на тези пари”, в програма
„Хоризонт” на БНР и националното „Дарик радио”. Разяснения по
възможностите за подпомагане и начините за кандидатстване по
ПРСР бяха предоставяни от експерти от МЗХ, РА и НССЗ.
Кампанията беше финансирана от МЗХ.
• Медийни участия по инициатива на медиите – множество
интервюта и брифинги на ръководните екипи на МЗХ и РА,
свързани с представяне на ПРСР – средно около 10 участия
месечно – по национални електронни медии, както и около 20 – в
национални печатни медии, и епизодично – участия с интервюта
в регионалните електронни и печатни издания – средно около 20
годишно за всяка област.
Предприети действия по проекти по линия на Техническа
помощ
• Определен е изпълнител на обществена поръчка за изготвяне
на технически задания за обществени поръчки във връзка с
информационната кампания на ПРСР в медиите по проект по
Техническа помощ “Изготвяне на технически задания за
обществените поръчки във връзка с информационната кампания
на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. в
медиите”. Фирмата изпълнител предостави 8 броя технически
задания за обществени поръчки във връзка с предстоящата
информационна кампания на ПРСР в частта й свързана с
медиите.
• Одобрен е проект и е подписан договор в рамките на техническа
помощ за излъчване на постоянна консултантска рубрика по
"Дарик Радио" във връзка с информационната кампания на
ПРСР.
• Подготвени са договори между МЗХ и съответните медии за
излъчване на специализирани рубрики в предаването „Бразди”
по БНТ, в БНР по програма „Хоризонт”, предаването ”100
въпроса за ЕС” по БНТ и в Нова телевизия.
 Информационни пунктове
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•

От 21 юли 2008 г. в приемната на МЗХ работи възобновен
информационен център за предоставяне на административни
услуги и консултации по актуални въпроси в областта на
селските райони. На специално гише експерти от дирекция „РСР”
ежедневно предоставят консултации по различни въпроси
свързани с условията за кандидатстване по Програмата на
граждани
и
представители
на
други
институции
и
неправителствени организации.

 Интернет
• Програмата за развитие на селските райони е публикувана на
сайта на МЗХ, като при нейното реализиране и ежедневно
обновяване са взети пред вид всички изисквания, посочени в
доклада на работната междуведомствена работна група,
създадена към заместник министър-председателя Меглена
Плугчиева с цел повишаване прозрачността и унифициране на
интернет сайтовете по оперативните програми, финансирани от
Европейския съюз за България.
• Електронната страница няма постоянно действаща система за
регистрация на потребителите, но по данни на поддържащата
компания, ежедневно тя се посещава от не по-малко от 900
посетители. По данни събрани от дирекция „Международни
отношения, връзки с обществеността и протокол”, като обратна
връзка по време на информационните събития за разясняване
на
Програмата,
основните
потребители
са
предимно
представители на медии, неправителствени организации,
консултанти и потенциални бенефициенти по Програмата за
развитие на селските райони.
Предприети действия по проекти по линия на Техническа
помощ
• Изготвено е задание за проект „Създаване, разработване и
поддръжка на интернет страница за целите на ПРСР (20072013г.)”, финансиран по линия на Техническа помощ за
създаване на самостоятелен интернет сайт за ПРСР. Заданието
е съгласувано с дирекции АИО и ИПОП и е предоставено на
дирекция „ИПОП” с оглед стартиране
на процедура за
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка в
началото на декември 2008 г..
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 2008 г. мерките от Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 г. се прилагат в съответствие с правото на Общността и поспециално правилата за конкуренция, обществени поръчки, опазване и
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подобряване на околната среда, насърчаване равенството на половете и
не-дискриминация.
За мерките по които са приемани заявления през 2008 год.- мярка
211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в
планинските райони” и мярка 212 ”Плащания на земеделски стопани в
райони с ограничения, различни от планинските” политиките на
Общността, посочени по-горе, са спазени. Във връзка със спазване
политиката на Общността за опазване и подобряване на околната среда,
земеделски стопани, които са подали заявление за подпомагане по мерки
211 и 212 от ос 2 са длъжни да спазват Условията за поддържане на
земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени със
Заповед № РД-09-429 от 11 юни 2008 г. на министъра на земеделието и
храните
По проектите по мярка 112 са събирани данни за мъже и жени с
оглед гарантиране на равнопоставеността на половете.
При проведените обществени поръчки за избор на изпълнител по
линя на техническа помощ е спазван Закона за обществените поръчки,
който е в съответствие с правота на Общността в тази област.
В Техническото задание за изготвяне на междинна и текущи оценки
е предвидено да се събира информация относно дадените равни
възможности за участие на половете в изпълнението на проектите по
мерките от ПРСР.
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 2008 г., тъй като през
годината не са възстановявани средства в резултат от констатирани
нередности.

Приложение 1
•
•

Семинар „Представяне на ПРСР”, гр. София, януари 2008 г.,
организатор „Акседо България” и посолството на Латвия;
Международна селскостопанска изложба „АГРА’2008”, гр.
Пловдив, м. Февруари Кръгла маса на тема: „Биологичното
земеделие”,
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организатор Национален център за аграрни науки и Българска
Асоциация по биологична селекция и семепроизводство ;
Семинар „Биологичните продукти - разпознаваеми за българския
потребител”, гр. Пловдив, февруари 2008 г., организатор
"Оранжерии Гимел II" EOOД;
Семинар „Предизвикателства пред общините в България при
усвояване на средствата от Европейските фондове”, февруари
2008 г., гр. Враца, организатор фондация „Ханс Зайдел”;
Семинар „Предизвикателства пред общините в България при
усвояване на средствата от Европейските фондове”, февруари
2008 г., гр. Благоевград, организатор фондация „Ханс Зайдел”;
Семинар” Представяне на ПРСР 2007-2013”, февруари-март
2008 г., организатор „СИбанк”;
Конференция ”Бъдещо развитие на земеделието в България”, гр.
Велико Търново, април 2008 г.;
Семинар „Земеделски земи с висока природна стойност –
признаване на европейското значение на западна Стара
планина”, април 2008 г., гр. Берковица организатор WWF
Дунавско-Карпатска програма;
Семинар: „Обучение на земеделски производители за
възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013”, април 2008 г., гр. Велико Търново,
организатор Асоциация на зърнопроизводителите;
Семинар „Обучение на експерти от НССЗ, април 2008 г., гр.
Стара Загора” ;
Международен икономически форум, гр. Пловдив, април 2008 г.;
Обществена дискусия за перспективите пред биологичното
земеделие, гр. Пловдив, Аграрен университет, април 2008 г.,
организатори:
Европейската
група
на
Международната
федерация на движенията за биологично земеделие (ИФОАМ),
МЗХ, сдружение «Агролинк» и Аграрния университет в гр.
Пловдив, съ-финансиран от Генерална дирекция "Земеделие и
развитие на селските райони" на Европейската комисия;
Семинар „Представяне на възможностите за финансиране на
биологичното земеделие” юли 2008, гр. Троян;
Kампания “Академия за земеделски производители” – гр. Ямбол,
юли 2008 г.; гр. Стара Загора, септември 2008 г., организатори
Националната лозаро-винарска камара и Националния борд по
туризъм;
Семинар „Възможности за финансиране на Натура 2000 в
рамките на ПРСР 2007-2013 г.”, м. юли, в гр. Велинград,
организиран от МОСВ;
Конференция „Възстановяване на екологичните мрежи през
транспортни коридори в България” юни 2008 г., гр. София,
организатор Българо-Холандски проект Финансиран от BBI
MATRA;
„Natura 2000 и зелен коридор Долен Дунав – мрежата става
реалност” – юни, 2008 г., гр. Русе. организатор WWF,
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•

•
•

Възможности за финансиране на туристически дейности в
защитени зони;
„Натура 2000” – информационна среща с журналисти” , тема –
„Възможности за финансиране в Натура 2000” март 2008 г.,
Международен панаир, Пловдив, организатор Зелени Балкани;
Подготовка на областните дирекции „Земеделие и гори”, Парк
хотел „Москва” , тема – „Изисквания за кандидатстване по мярка
214 АЕП”
Семинар „Компостиране и управлението на отпадъците”,
организиран от МОСВ и федерация „Интер Еко 21” ;
Поредица от семинари за представяне на мярка 111
„Професионално обучение, информационни дейности и
разпространение на научни знания” в периода февруари –
август 2008 г. в Тракийски университет, Стара Загора; Аграрен
университет, Пловдив; Висше училище Земеделски колеж,
Пловдив; Лесотехнически университет, София; Национално
съвещание
на
професионалните
гимназии
към
МЗХ;
Селскостопанска академия, София.
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