ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2010 Г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Индикатор за изпълнение
Цели — 2010 г.

1

1. Актуализиране на Програмата за
развитие на селските райони 2007 –
2013 г. (ПРСР) и на програмните
документи за прилагането й,
доразработване, изменение и
допълване на нормативната база за
прилагане на Програмата

2. Адекватно подпомагане на доходите
на земеделските производители чрез
акуратно приложение на Схемата за
единно плащане на площ (СЕПП) при
извършване на ежегодно увеличаване
на пакета за директни плащания и
определяне на размера на сумата за
плащане на хектар

Дейности

2
1. Отразяване на промените в
ПРСР, произтичащи от
влизането в сила на втората и
третата модификация на
Програмата, чрез изменение и
допълнение на наредбите за
прилагане на мерките й
2. Оптимизиране на бюджетите
по мерките, в зависимост от
усвояването и интереса на
бенефициентите, в т.ч.
разпределяне на
неизползваните средства за
2009 г. от мярка 611.
“Национални доплащания към
директните плащания”

Изготвяне на анализ за
усвояване на средствата по
Схемата за единно плащане на
площ

Срок
(месец,
2010 г.)

3

Очакван резултат

4

декември
Гарантиране на
европейско и
национално
финансиране за
селското стопанство
декември

декември

(отчет 2010 г .)

За целево състояние
(заложен в началото на 2010
г.)

5

6

За текущо състояние

Оптимално
разпределение на
средствата от
Европейския
земеделски фонд за
гарантиране на
земеделието,
определени за
директни плащания в
България на
земеделските
производители

Ин ди ка тор за
са мооце н ка
1.Напълно постигната
цел (100%)
2. Задоволително
постигната цел (50 и
над 50 %)
3. Незадоволително
постигната цел (под 50
%)
7

Отразени всички
изменения в наредбите
по прилагане на ПРСР по
отношение на втората и
третата модификация на
ПРСР

Промени в Наредбите по
прилагане на ПРСР

1

Изпратено до ЕК за
одобрение шесто
изменение на ПРСР

Изготвени предложения за
промени на ПРСР

1

Годишен финансов таван и
плащането на хектар изчислени
окончателно след консултация
с ЕК

1

- Актуализиране на
финансовия пакет за
директни плащания през
2010 г.
- Изчисляване на
единната ставка за
плащане на единица
площ.
- Въвеждане на
специфична подкрепа за
краве мляко (чл.68 на
Регламент 73/2009 г.)

1. Провеждане на тръжна
процедура за избор на
изпълнител за ново самолетно
заснемане на територията на
страната и изработка на нова
ЦОФК, обновяване на слой
“Подходящи за подпомагане
площи”
3. Обновяване и регулярна
актуализация на цифровата
ортофотокарта (ЦОФК) на страната и
изграждане на специализирана база
данни на СИЗП, осигуряваща директен
обмен на данни

2. Контрол на дешифрацията
на обновената ЦОФК, чрез
провеждане на теренни
проверки за контрол
състоянието на физически
блокове – земеделски площи

3. Проект за изграждане на
специализирана база данни на
СИЗП, осигуряваща директен
обмен на данни между МЗХ и
ДФЗ – РА за нуждите на ИСАК
и отдалечен достъп на други
потребители
4. Подкрепа на доходите на заетите в
земеделието, включително и на
засегнатите от политиката на ЕС за
преструктуриране на сектори като
тютюнопроизводството, чрез прилагане
на възможностите за национални
доплащания към директните плащания

Изготвяне и приемане на
Решение на Министерския
съвет по чл.44, ал.1 от ЗПЗП.

ноември

Избиране на найподходящ изпълнител
за 60% от нова ЦОФК
на цялата страна с
пиксел 0.4 м.;
Актуализация на
цялата база данни
“Физически блокове”
на СИЗП и ИСАК

Изпълнено

60 %

декември

Актуализация на
цялата база данни
“Физически блокове”
на СИЗП и ИСАК

В процес на изпълнение

60 %

декември

Изпълнение на
задължения на МЗХ
по директивата на ЕК
“INSPIRE”

Неизпълнено

Интернет достъп до 80%

ноември

Прието Решение №442
на Министерски съвет от
28 юни 2010 г.за схемите
за национални
доплащания за 2010 г. и
техния размер

1

2

3

1

Събиране на данни и анализ на
възможностите за национални
доплащания за 2011 г.

Изготвена Докладна
записка относно НДДП за
2011 г., след проведени
обсъждания с
представители на МЗХ и
ДФЗ, и получени
становища от АЗПБ,
НСЗКБ и БАФ.

декември

1

Изготвен проект на
нотификация за НДДП за
2011 г.

Изготвяне на варианти и
вземане на политическо
решение за схемите за
национални доплащания за
2011 г.

декември

Отпускане на
национални
доплащания към
директните плащания
за съответната година

Проектът за НДДП за
2011 г. е изпратен до ЕК
за съгласуване на
20.01.2011 г.
Получени бележки от ЕК
на 03.02.2011 г.

2
Изготвено, съгласувано и
изпратено до ЕК искане за
национални доплащания за
2010 г.

Изпратени допълнителни
разяснения и коригиран
проект в съответствие с
бележките и препоръките
на ЕК на 09.02.2011 г.

5. Подкрепа на земеделските
производители чрез използване на
механизмите на специфично
подпомагане на селскостопански
дейности в определени чувствителни
сектори, в съответствие с европейското
законодателство и конкретните условия
на страната (за преодоляване на
неблагоприятни фактори, за
икономически уязвими или
чувствителни от гледна точка на
екологията области и селскостопански
дейности)

1. Изготвяне на предложение
за възможности за
специфично подпомагане от
ЕС на селскостопански
дейности в съответствие с
европейското законодателство

юни

Предоставяне
национални
доплащания към
директните плащания
за
2010 г.

1. Изпратена
нотификация до ЕК
относно прилагане на
специфична мярка за
подпомагане за краве
мляко за 2010-2013 г. и
следващите години по
чл. 68 от Регламент
73/2009 г. на 08 юни 2010
г.

Изготвено, съгласувано и
изпратено до ЕК искане за
специфична подкрепа за 2010 г.

В процес на
изпълнение

1

дейности)

2. Изготвяне на предложение
за възможности за
специфично подпомагане от
ЕС на селскостопански
дейности в съответствие с
европейското законодателство

6. Изменение на действащото
законодателство в лозаро-винарския
сектор, с цел синхронизирането му с
изискванията на европейското право,
предвид реформата в сектора и
изготвянето на прилагащи правила в
различните сфери

1. Изготвяне проект на Закон за
изменение и допълнение на
Закона за виното и спиртните
напитки

2. Изготвяне на проекти за
изменение на подзаконовите
нормативни актове по
прилагането на Закона за
виното и спиртните напитки

август

Наредба № 2 от 11
февруари 2010 г. за
специалните изисквания
за участие в одобрените
схеми за национални
доплащания и за
специфично подпомагане
за 2010 г., в сила от
19.02.2010 г., издадена
от Министерството на
земеделието и храните,
обн. ДВ. бр.14 от19
Февруари 2010 г.

Обнародване на Закона и
подзаконовите нормативни
актове в ДВ

декември

Промените в проекта на
ЗИД на ЗВСН
надхвърлиха 80%, във
връзка с което се изготвя
нов ЗВСН

Изготвен закон за изменение и
допълнение на ЗВСН

1

Идентифицирани са
подзаконовите
нормативни актове, които
да бъдат изменени

Брой изготвени подзаконови
нормативни актове

2

Синхронизиране на
законодателството в
сектор “Вино” с
реформираните
европейски норми,
регулиращи сектора
декември

1

1. Изменение на Наредба №1
от 26.01.2009 г. за условията и
реда за предоставяне на
финансова помощ по
Национална програма за
подпомагане на лозаровинарския сектор 2008/2009 –
2013/2014 г.

7. Усвояване на средствата по
Националната програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор в България
2008/2009 – 2013/2014 г. и нейното
актуализиране

2. Обработка на документите за
кандидатстване по мярка
“Преструктуриране и конверсия
на винени лозя” и мярка
“Застраховане на реколта” от
ИАЛВ

3. Изготвяне на Указания за
участие в схема “Изкореняване
на винени лозя”

8. Усъвършенстване системата за
контрол на лозарския потенциал, вината
и продуктите от грозде и вино

1. Поддържане и
актуализиране на лозарския
регистър

юли

Опростяване на
процедурите за
кандидатстване и
плащане, намаляване
на сроковете за
обработка на
документите,
целогодишен прием на
документи

Наредба № 1/2009г. за
условията и реда за
предоставяне на
финансова помощ по
Национална програма за
подпомагане на лозаровинарския сектор
2008/2009 - 2013/2014 г.,
Обн. ДВ. бр.10 от 6
февруари 2009г., изм.
ДВ. бр.62 от 10 август
2010г., изм. ДВ. бр.76 от
28 септември 2010г.

Изменена Наредба №1 от
26.01.2009 г.

1

юли

Децентрализация на
обработката на
документите за
кандидатстване от ТЗ
на ИАЛВ с цел
опростяване на
процедурите за
кандидатстване и
скъсяване на
сроковете на
обработка

Изменението на
наредбата е
обнародвано в
„Държавен вестник”,
бр.76 от 2010 г.

Изготвени документи за
кандидатстване от ТЗ на ИАЛВ

1

юни

Изготвяне на
процедури за
кандидатстване,
плащане и мониторинг

Указанията са утвърдени
със Заповед № РД 09634/23.07.2010г. на
министъра на
земеделието и храните
ДФЗ

Изготвени Указания

декември

Синхронизиране на
лозарския регистър
със СИЗП и ИСАК

Подписано е
Споразумение между
ИАЛВ и ДФЗ-РА през
месец декември 2010 г.

Синхронизиран лозарски
регистър със СИЗП и ИСАК

1

2

2. Контрол по спазване
изискванията на Закона за
виното и спиртните напитки и
европейското право чрез
проверки и вземане на проби

9. Засилване на мерките за прозрачност
и публичност при обявяване на
процедурите за отпускане на финансова
помощ от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони

Организиране на
информационни мероприятия –
дейности по линия на
комуникационния план на
Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР)

10. Недопускане на конфликт на
интереси при отпускане на финансова
помощ от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и
прецизиране на реда за докладване в
случай на установени нередности и
нарушения

1. Отразяване на изискванията,
произтичащи от Закона за
предотвратяване на конфликт
на интереси в нормативните
документи за прилагане на
мерките от ПРСР и/или
процедурните правилници на
ДФЗ и УО

Гарантиране
качеството на
произвежданите вина
и продукти от грозде и
вино

Надхвърлен е броя на
предварително
заложените проверки

Брой извършени проверки и
брой взети проби

1

декември

Ефективно и
прозрачно управление
на европейски
фондове

Публикации в печатни
медии – 550 бр.;
Интервюта в печата –
110 бр.;
18 рубрики в национални
телевизии;
51 рубрики в национални
радиа;
Информационни събития
(семинари) в цялата
страна – 25 бр. с 3250
участници в тях;
Качени на интернет
страницата на ПРСР 328
документа;
Посетители в интернетстраницата на ПРСР 19 947 бр.

Брой организирани
информационни мероприятия

1

декември

Ефективно
управление на
европейските фондове

Направени са промени в
процедурни правилници
на ДФЗ

Извършени промени в
Наредбите по прилагане на
ПРСР и процедурните
правилници на ДФЗ и УО

1

декември

2. Прецизиране на реда за
докладване в случай на
установени нередности и
нарушения в процедурните
правилници на ДФЗ и УО

11. Подобряване на системата за
набиране на данни по индикаторите за
наблюдение на прилагането на ПРСР

Провеждане на тръжна
процедура за избор на
изпълнител за изграждане на
интерфейс между
Управляващия орган и
Разплащателната агенция

12. Усъвършенстване на процедурите
за отпускане на помощта по ПРСР, чрез
децентрализация на обработката и
контрактуването на проекти и
оптимизиране на прилагането на
делегираните мерки от
Разплащателната агенция

1. Промени в Наредбите по
прилагане на ПРСР,целящи
намаляване на бюрократичните
процедури при кандидатстване
по ПРСР

2. Децентрализация на
обработката и контрактуването
на проекти към Областните
дирекции на ДФЗ в зависимост
от типа мярка и/или размера на
проектите

3. Обработка на заявленията
по делегираните на РА мерки
за подпомагане, натрупани
през предходни години

Извършени промени в
процедурните правилници на
ДФЗ и УО

декември

декември

Ефективно
управление на
европейските фондове

Разработени са
интерфейс и модул за
отчитане
Предстои
актуализирането на
индикаторите за
наблюдение на
проектите по ПРСР
съгласно изискванията и
нуждите на УО

декември

Намаляване на броя и
опростяване на
изискуемите
документи при
кандидатстване по
ПРСР

Извършени
необходимите изменения
в наредбите

декември

Ефективно
управление на
европейски фондове

Предприети са стъпки за
децентрализация

888 одобрени проекти

юни

Оптимизирано
прилагане на
делегираните мерки от
Разплащателната
агенция

1

Проведена тръжна процедура;
Избран изпълнител

Промени в Наредбите по
прилагане на ПРСР

1

Брой обработени и
контрактувани проекти по мярка
141 “Подпомагане на
полупазарните стопанства” в
ОД на ДФЗ

2

Обработени натрупаните
заявления за подпомагане,
натрупани към януари 2010 г.

2

2

4. Възобновяване на
кандидатстването по
делегираните мерки от ПРСР и
обработката им в срока, указан
в наредбите (до три месеца)

1.Изготвяне на план за
провежданите ОП в МЗХ

13. Укрепване на системата за
прилагане и контрол на обществените
поръчки (ОП), засилване на
предварителния и последващия
контрол и одита

2. Възлагане на 30 обществени
поръчки, от които 5
финансирани по ПРСР 20072013

3.Докладване от дирекциите –
заявители за изпълнението на
договорите по ОП

декември

декември

Подобряване на
организацията на
дейността на
структурните звена в
МЗХ, във връзка с
определянето на
потребностите за
възлагане на ОП

Изготвен план.
35 възложени и 13
прекратени поръчки

декември

Ефективно
разходване и контрол
на средствата,
предвидени в бюджета
на министерството за
провеждането на
процедурите за ОП

Възложени са 34, от
които 8 са финансират по
ПРСР 2007-2013

юни

Засилване на
контрола по
изпълнението на
сключените договори
от дирекциите –
заявители на ОП

20 регулярни доклади по
изпълнение на
договорите

Обработени заявления по
възобновените мерки

2

Изготвен план;
Брой проведени ОП

2

1

Брой регулярни доклади от
дирекциите – заявители по
изпълнението на договорите

2

14. Стимулиране на инвестиционния
процес в земеделието, за техническа и
технологична модернизация на сектора

15. Подкрепа на земеделските
производители за достигане на
европейските хигиенни изисквания за
суровото мляко в рамките на одобрения
от ЕК преходен период до 2012 г.

Нотификация на схеми за
държавни помощи за
инвестиции

Нотификация на схема за
държавни помощи за постигане
на стандарта за качество на
суровото мляко

декември

март

Подобряване на
техническата и
технологична
обезпеченост на
земеделските
производители

Увеличаване броя на
фермите от І група,
произвеждащи мляко,
отговарящо на
хигиенните изисквания
за качество на
млякото

През м. ноември 2010 г. е
нотифицирана схема за
държавна помощ „Помощ
за инвестиции в
земеделски стопанства
чрез преотстъпване на
корпоративен данък”.
Очаква се одобрение на
помощта от ЕК.

През м. март 2010 г. е
нотифицирана схема за
държавна помощ
„Инвестиции в
земеделски стопанства
за постигане на
съответствие с
изискванията за качество
при производство и
съхранение на сурово
мляко, определени в
Регламент (ЕО)
853/2004”. Държавната
помощ е одобрена с
решение на ЕК от м. юни
2010 г. под номер N
90/2010. Впоследствие е
преценено да не се
прилага в този си вид, а
като част от мярка 121 от
ПРСР.

Брой подпомогнати по схемите
бенефициенти

1

Брой подпомогнати по схемата
бенефициенти (брой ферми,
преминали в І група, в резултат
на получените държавни
помощи)

1

16. Подкрепа на земеделските
производители за достигане на
европейските изисквания за хуманно
отношение към животните

Нотификация на схема за
държавни помощи за постигане
на изискванията за хуманно
отношение към кокошките –
носачки

март

Увеличаване броя на
фермите, отговарящи
на европейските
изисквания за хуманно
отношение към
животните

През м. март 2010 г. е
нотифицирана схема за
държавна помощ „Помощ
за инвестиции в
земеделски стопанства
за достигане на
минималните изисквания
за защита и хуманно
отношение при
отглеждането на
кокошки-носачки на
Директива 1999/74/ЕО”.
Държавната помощ е
одобрена с решение на
ЕК от м. юни 2010 г. под
номер N 89/2010.
Впоследствие е
преценено да не се
прилага в този си вид, а
като част от мярка 121 от
ПРСР.

Брой подпомогнати по схемата
бенефициенти (брой ферми,
постигнали изискванията на
Наредба №25 от 14.12.2005 г.,
в резултат на получените
държавни помощи)

1

17. Предприемане на мерки за
управление на риска и кризите,
насочени към противодействие и
компенсиране на щети при природни
бедствия или неблагоприятни
метеорологични условия, както и
болести по животните и растенията

18. Усъвършенстване на националното
законодателство, в контекста на
заключенията от прегледа на ОСП

Нотификация на схеми за
държавни помощи за
компенсиране на щети при
природни бедствия или
неблагоприятни
метеорологични условия,
болести по животните и
растенията, застрахователни
премии и др.

Актуализиране и изготвяне на
нормативни документи

февруари
– за
застрахов
ателни
премии

2010 г.

Компенсиране
доходите на
земеделските
производители,
пострадали от
природни бедствия
или неблагоприятни
метеорологични
условия, болести по
животните и
растенията

Нормативна база,
съответстваща на
заключенията от
прегледа на ОСП

През м. януари 2010 г. е
изпратена обобщена
информация на ЕК
относно схема за
държавна помощ „Помощ
за съфинансиране на
застрахователни премии
при застраховане на
селскостопанска
продукция”.
Приложението на
схемата стартира от м.
април 2010 г.
През м. април 2010 г. е
нотифицирана държавна
помощ, с която се
удължава
продължителността на
схема за държавна
помощ N 554/2007
„Държавна помощ за
компенсиране на загуби,
понесени от
селскостопанските
производители в напълно
опустошени райони
вследствие на природни
бедствия или
неблагоприятни
климатични условия” до
31.12.2013 г.

Наредба №16/2010 от 28
май 2010 г. за
изискванията за качество
и контрол за
съответствие на пресни
плодове и зеленчуци
Проект на изменение и
допълнение на Наредба
№ 11/2007 г.

Брой бенефициенти,
подпомогнати по схемите

1

1

Актуализирани и приети
нормативни документи
2

19. Усъвършенстване на нормативната
уредба за прилагане на пазарни мерки

Актуализиране и изготвяне на
нормативни документи,
касаещи подпомагането на
земеделските производители и
прилагането на механизмите на
ООП

20. Прилагане на европейската
политика и изпълнение на
националните мерки и процедури по
отношение на промоционални програми
за земеделски и хранителни продукти

1. Провеждане на
разяснителни дейности,
публикации, семинари, срещи и
консултации със земеделски
производители, браншови
организации и преработватели
с оглед разясняване на
предимствата и изискванията
на европейската политика за
съфинансиране на
промоционални програми

2010 г.

2010 г.

Наличие на законови
условия за участие на
земеделските стопани
и на другите
бенефициенти във
всичките схеми и
мерки на ОСП

Обнародван в ДВ Закон
за изменение и
допълнение

Провеждане на семинар
на тема „Европейска
схема за промоция на
земеделски и хранителни
продукти”с участието на
експерти от ЕК на
05.11.2010г. в МЗХ с 30
участници

5 разгледани заявления
за промоционални
програми

2. Провеждане на национална
процедура за предварително
одобрение на промоционални
програми

2010 г.

3. Изпращане в ЕК на
одобрените промоционални
програми, кандидатстващи за
европейско съфинансиране

юни

Приет Закон за изменение и
допълнение на ЗООПЗПЕС и
на наредби по неговото
прилагане

Брой проведени разяснителни
дейности, семинари, срещи и
консултации;

1

1

Брой участници

Брой разгледани заявления за
промоционални програми;
1

5 одобрени по
националната процедура
промоционални програми

5 изпратени
промоционални програми
в ЕК

Брой одобрени по
националната процедура
промоционални програми

Брой изпратени в ЕК
промоционални програми;

1

4. Провеждане на кампания за
подаване на промоционални
програми за вътрешния пазар
на ЕС

21. Цялостно въвеждане на
европейските, маркетингови стандарти
за качество на земеделски продукти от
растителен и животински произход

1. Укрепване на
административния капацитет в
областта на контрола на
качеството на пресни плодове
и зеленчуци и привеждането му
в съответствие с изискванията
на ЕС

2. Поддържане и
актуализиране на базата данни
за търговците на пресни
плодове и зеленчуци чрез
системата за анализ на риска

Проведена кампания за
подаване на
промоционални програми
за вътрешния пазар на
ЕС , в рамките на която
са получени 2
предложения за
промоционални
програми.

ноември

декември

ІІ и ІІІ
тримесечи
е

Изградена ефективна
структура за контрол
на качеството на
пресни плодове и
зеленчуци

Функционираща базаданни за
производители и
търговци на пресни
плодове и зеленчуци

Обучени 33 инспектори
по контрол на качеството
и 5 експерта от МЗХ

Въвеждането на данни за
търговци и
актуализирането на
информацията беше
нарушено поради липса
на синхронизация и
техническа неизправност
на преносимите
компютри.

Набрани и анализирани
информации за хода на
изпълнението на
промоционалните програми

1

Брой обучени служители в
областта на контрола на
качеството на пресни плодове и
зеленчуци

1

Актуална база данни за
търговците на пресни плодове
и зеленчуци и
категоризирането им (брой)
като: високорискови търговци;
среднорискови търговци;
нискорискови търговци

3

3.Организация и извършване
на проверки за съответствие с
нормативните извиквания за
качество на пресни плодове и
зеленчуци при внос, износ и на
вътрешния пазар

4.Актуализиране на Наредба
№1 за изискванията за
търговия с яйца за консумация
и Наредба №32 за
окачествяване, съхраняване и
предлагане на пазара на месо
и субпродукти от домашни
птици

декември

Пълно съответствие с
изискванията на ЕС на
пазара на пресни
плодове и зеленчуци

декември

Предлагане на пазара
на окачествени и
маркирани в
съответствие с
изискванията на
законодателството
яйца и птиче месо
(Наредба №1 за
изискванията за
търговия с яйца за
консумация; Наредба
№32 за
окачествяване,
съхраняване и
предлагане на пазара
на месо и субпродукти
от домашни птици

Брой проверки на борси и
тържища- 7248 броя
Извършени проверки на
магазини и търговски
обекти – 5020 броя
Извършени проверки
внос от трети страни7 616 броя
Издадени сертификати
за съответствие – 10 510
броя
Не са издавани актове за
установени
административни
нарушения

1. Наредба № 32 от 23
март 2006 г. за
окачествяване,
съхраняване и
предлагане на пазара на
месо и черен дроб от
домашни птици (загл.
изм. - ДВ, бр. 60 от 2010
г.)
2. Изготвена заповед за
изменение на Наредба
№1 за изискванията за
търговия с яйца за
консумация

Брой проверки при износ, внос,
вътрешен пазар и преработка;
Издадени сертификати за
съответствие на качеството при
износ, внос, вътрешен пазар и
преработка;
Издадени актове за
установяване на
административни нарушения

Актуализирани Наредба №1 и
Наредба №32

1

2

5. Развитие на
административния капацитет,
отговорен за осъществяване на
контрола по прилагане на
маркетинговите стандарти при
птичето месо и яйцата за
консумация и привеждането му
в съответствие с изискванията
на ЕС- организиране на
семинар

6. Поддържане и развитие на
информационната система за
докладване на средните
продажни цени на яйцата за
консумация и птичето месо

7. Прилагане на скалите на
Общността за класификация на
кланични трупове от говеда,
свине и овце в българските
предприятия и извършване на
контрол по класификацията и
доклада на цените

декември

Работеща система за
контрол на
маркетинговите
стандарти при птиче
месо и яйца за
консумация

Проведен курс за
обучение на
окачествители на птиче
месо, разфасовки и
субпродукти от него.
Обучени 14
представители на
бизнеса.

Брой обучени длъжностни лица
и окачествители

1

декември

Пълно съответствие с
правото на ЕС и
ежеседмично
докладване на цени в
ЕК

Изготвени 54 бр.
седмични отчети на
ценовите нива през
годината

54 бр. седмични отчети на
ценовите нива през годината

1

декември

Спазване на
европейското
законодателство в
областта на
класификацията по
скалата на Общността

1.Извършени 17
проверки
2.Изготвени нови
доклади за проверки

2
Брой извършени контролни
проверки в кланиците
прилагащи скалата

1

8.Актуализиране на Наредба
№15 за окачествяване и
класификация на кланични
трупове от говеда, свине и овце
и Наредба №16 за обучение и
изпит за издаване и отнемане
на свидетелство

9. Спазване на европейските
изисквания за ежеседмично
докладване на националните
цени на класифицираното месо
в ЕК

10. Поддържане и
актуализиране на база данни,
съдържаща регистър на
кланиците прилагащи
класификацията и база данни
за правоспособните
класификатори

1. Наредба № 15 от 8 май
2009 г. за окачествяване и
класификация на
кланични трупове от
говеда, свине и овце по
скалата на общността
EUROP, докладване на
цените и проверка в
кланиците изм. ДВ. бр.48
от 25 Юни 2010г.
Наредба № 16 от 17
ноември 2005 г. за
условията и реда за
провеждане на курс за
обучение и изпит и за
издаване и отнемане на
свидетелство на
класификатори за
окачествяване на
кланични трупове по
скалата (S)EUROP изм.
ДВ. бр.62 от 10 Август
2010 г.

август

декември

декември

Изпратени седмични
доклади в ЕК със
средни цени

Функционираща база
данни за кланиците и
база данни за
класификаторите

1

104 бр. седмични отчети
на цените през годината

Изготвени и изпратени 104
доклада в ЕК за годината

24 бр. месечни
обобщения и 2 бр.
годишни обобщения

Брой изготвени месечни и
годишни обобщения за
кланиците прилагащи
класификация;

1

1
Базата данни е
допълнена с 19 ново
обучени класификатори

Актуализиране на базата
данни за правоспособните
класификатори

11. Поддържане и
актуализиране на Регистър на
фермите за производство на
сурово краве мляко,
категоризирани в І-ва, ІІ-ра и ІІІта група
12. Поддържане и
актуализиране на Регистър на
независимите акредитирани
лаборатории

декември

Спазване на
изискванията на
Регламент 853/2004
относно критериите за
производство на
качествено мляко

Изготвени 12 бр. месечни
справки за състоянието
на категоризираните
ферми

Изготвени 12 бр. месечни
справки за състоянието на
категоризираните ферми

1

декември

Спазване на
изискванията на
Закона за
животновъдство

Извършени 17 броя
проверки и изготвени17
броя протоколи от
проверки и 8 обобщени
доклада

Извършени 24 броя проверки
на акредитирани лаборатории

1

Създадена работна група
по прилагане на мярка А
от програмата.

1

Създадена Комисия за
оценка на научните
проекти по мярка Е.

1

3.Създаване на постоянна
работна група за управление
на програмата.

Създадена постоянна
работна група за
управление на
програмата.

1

1. Разпределяне на
индивидуални млечни квоти от
националния млечен резерв

На 590 фермери са
разпределени
допълнителни количества
от НМР;
на 173 фермери е
отказано разпределение

1

1.Създаване на работна група
по прилагане на мярка А от
програмата.
22. Прилагане на специални разпоредби
за установяване на обща организация
на селскостопанските пазари в сектор
пчелен мед

23. Прилагане на квотната система за
краве мляко за преструктуриране на
сектора млечно говедовъдство и
стабилизиране на пазара на мляко използване на националния млечен
резерв за преструктуриране на сектора

2. Създаване на Комисия за
оценка на научните проекти по
мярка Е.

ноември

декември

декември

Регистрирани са 97069
производители на краве
мляко с елементите по
индивидуалните им
млечни квоти
92359 производители
разполагат с ИМК > 0 кг.
Отнети са
индивидуалните млечни
квоти на 444
производители,
напуснали пазара на
млякото

1

декември

Одобрени нови изкупвачи
– 12 броя
Прекратени са
одобренията на 3
изкупвачи

1

1. Разработване на проект на
Наредба за регламентиране
дейността на животновъдните
стопанства в планинските и
другите необлагодетелствани
райони

декември

Наредба за условията и
реда за дейността на
животновъдните
стопанства в планинските
и другите
необлагодетелствани
райони (Обн. ДВ. бр.11 от
4 Февруари 2011г.)

1

2. Изготвяне на проект на
наредба за изменение и
допълнение на Наредба №47
за производство и предлагане
на пазара на елитни и
племенни пчелни майки и
отводки (рояци) и реда за
водене на регистър

декември

Предстои изготвяне на
заповед

2. Изграждане и поддържане на
регистър на производителите
на краве мляко

3. Одобряване на изкупвачи на
краве мляко

24. Актуализиране на нормативната
база в областта на животновъдството

3

3. Изменение и допълнение на
Наредба №44 от 20 април 2006
г. за ветеринарномедицинските
изисквания към
животновъдните обекти

25. Прилагане на европейската схема с
национално участие за предоставяне на
плодове и зеленчуци в учебните
заведения, съвместно с МОМН и МЗ

26. Прилагане на нова Информационна
система за селскостопанско управление
и наблюдение, обхващаща пазарните
процеси в рамките на ОСП

Изготвяне на проект на
национална стратегия за
прилагане на схемата за
предоставяне на плодове и
зеленчуци в учебните
заведения в Република
България за 2011/2012 г.

Прилагане на новата
информационна система след
окончателното й въвеждане на
ниво Общност

Наредба № 44 за
ветеринарномедицинскит
е изисквания към
животновъдните обекти
(изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли
2010 г.)

юли

декември

Ефективно действие
на пазарния
механизъм, прилаган
за регулация на
пазара на плодове и
зеленчуци;

декември

Функционираща
информационна
система за
селскостопанско
управление и
наблюдение,
обхващаща пазарните
процеси в рамките на
ОСП

Изготвена и действаща
наредба за условията и
реда за прилагане на
схема за предоставяне на
плодове и зеленчуци в
учебните заведения
(приета с ПМС91 от
12.05.2010)
Изготвена, утвърдена и
нотифицирана в ЕК
Национална стратегия

Информационната
система се прилага

1

Изготвен проект на Наредба;
Изготвена Национална
стратегия

1

Функционираща
Информационна система за
селскостопанско управление и
наблюдение, обхващаща
пазарните процеси в рамките
на ОСП

1

27. Осигуряване на устойчиво
функциониране и гъвкавост на
изградената агростатистическа система
и на Системата за земеделска
счетоводна информация (СЗСИ)

28. Подготовка и провеждане на пълно
преброяване на земеделските
стопанства в България през 2010 г.

29. Адекватно и своевременно
информиране на земеделските
производители за състоянието на
пазарите на земеделски продукти

1. Провеждане на
статистическите изследвания,
включени в Националната
програма за статистически
изследвания – заетост и
използване на земята,
производство от основни
земеделски култури и
зеленчуци, лозя, овощни
насаждения, животновъдство и
животински продукти, структура
на земеделските стопанства

2010 г.
Осигуряване на
обективна,
последователна и
сравнима информация
за развитието на
отрасъла

Проведени статистически
изследвания в заложените в
Националната статистическа
програма срокове

Валидирани данни за
2008 г., предадени данни
за 2009 г.

2. Поддържане на СЗСИ,
осигуряваща данни за
доходите от земеделска
дейност

2010 г.

Провеждане на същинското
преброяване

септември
– ноември
(при
необходи
мост до
януари
2011)

Събрана
изчерпателна
информация от всички
земеделски
стопанства, попадащи
в обхвата на
преброяването

2010 г.

Подпомагане
стопанската дейност
на земеделските
производители с
пазарна информация

Изготвяне на пазарни анализи
на земеделски продукти

Проведени са 13
статистически
изследвания, включени в
Националната
статистическа
програма’2010 и
изготвени 13 публикации.

Събрана информация от
560 земеделски
стопанства, включени в
СЗСИ

1

2

Брой анализи и публикации

Приключило е
преброяването в частта
за събиране на
информация за
земеделските стопанства.
Преброени са 370 хиляди
земеделски стопанства.

Брой надлежно попълнени
анкетни формуляри от всички
земеделски стопанства,
отговарящи на праговете,
заложени в ЗПЗС`2010

Разработени и
разпространени 15
пазарни анализа

Брой изготвени и
разпространени пазарни
анализи

1

1

1

30. Задълбочаване и подобряване на
качеството на аналитичната дейност,
изготвяне на стратегически анализи и
икономическа оценка на политиките в
земеделието, необходими за вземането
на управленски решения както на
държавно, така и на бизнес ниво

31. Премахване на ненужните,
облекчаване и прехвърляне на някои
регулаторни режими на
неправителствения сектор

1. Повишаване на
квалификацията на
служителите, ангажирани с
аналитична дейност
2. Разработване на
стратегически документи в
областта на земеделието

Изготвяне на изменение на
нормативните актове за
режимите, които подлежат на
облекчаване и внасяне за
приемане в МС

обучения – 2 бр.
декември

Разработени
качествени анализи,
програмни документи
и стратегически
документи

декември

декември

Създаване на
оптимална бизнес
среда чрез
намаляване и
облекчаване на
регулаторните режими
в земеделието

обучени служители – 3 бр.
Разработени 10
стратегически документачаст земеделие

През 2010 г. е премахнат
един режим и са
облекчени три режима
чрез намаляване на
изискуемите документи
при издаването на
лицензия за внос на коноп
(съответствие на конопа с
чл. 157 от Регламент (ЕО)
№ 1234/2008),
съкращаване на срока за
извършване на
регистрацията на
производителите на
бубено семе и
удължаване на срока на
валидност на
разрешителното за
пускане на пазара на ГМО
или комбинация от тях
като продукти или
съставка на продукти – от
5 г. на 10 г.
Планираното
облекчаване на
регулаторни режими през
2010 г. е свързано с
изменения и допълнения
на ЗВД, ЗЖ ЗВСП и ЗЗР.

Брой проведени обучения;
Брой обучени служители

1

Брой разработени
стратегически документи в
сектор “Земеделие”

1

През 2010 г. от НС е приет
само ЗИД на ЗЖ и е внесен за
разглеждане от НС проект на
ЗИД на ЗЗР.
Разработен е проект на ЗИД
на ЗВД

2

1. Изготвяне на изчерпателен
списък на всички нормативни
актове в областта на
земеделието, съдържащи
ограничителни режими

32. Преглед на съществуващите
административни режими в системата
на земеделието, в тясно
сътрудничество с бизнеса и
неправителствените организации

33. Разработване на нормативна уредба
и въвеждане на национални мерки и
правила за регулиране процеса на
производство и директна доставка на
малки количества суровини и храни от
животински произход на крайния
потребител

2. Изготвяне на предложение
за облекчаване на
регулаторните режими

Публикуване на Наредба за
директна доставка на малки
количества суровини и храни от
животински произход до
крайния потребител

Създаване на
оптимална бизнес
среда чрез
намаляване и
облекчаване на
регулаторните режими
в земеделието

В началото на 2010 г. е
направен преглед на
прилаганите регулаторни
режими в системата на
МЗХ. Въз основа на него
е изготвен списък на
действащите режими,
който с момента се
актуализира в
съответствие с
настъпилите промени
през годината и до края
на м. февруари 2011 г. ще
бъде публикуван на
интернет страницата на
МЗХ.
Изготвени са и са
представени в МС
предложения за
облекчаване на
регулаторните режими.
Към настоящият момент
се прави преглед и отчет
на изпълнението на
заложените мерки и
действия в Програмата
за по-добро регулиране
2010 - 2013 г. за
облекчаване на
регулаторните режими.

Увеличаване обема на
производството и
подобряване процеса
на вертикална
диверсификация и
сътрудничество по
хранителната верига

Публикувана Наредба №
26 от 14 октомври 2010 г.
за специфичните
изисквания за директни
доставки на малки
количества суровини и
храни от животински
произход. обн. ДВ. Бр.84
от 26 октомври 2010 г.

февруари

януари

декември

Изготвен списък на
съществуващите регулаторни
режими в областта на
земеделието

1

Изготвено предложение за
отпадане или облекчаване на
някои регулаторни режими

Нотифициран проект на
наредба;
Публикувана наредба

1

1

34. Подпомагане на процеса на
обединяване на земеделските
производители в организации на
производителите

1. Изготвяне на Наредба за
изменение на Наредба № 11 от
15 май 2007 г. за условията и
реда за признаване на
организации на производители
на плодове и зеленчуци и на
техните асоциации и за
условията и реда за
одобряване и изменение на
одобрените операционни
програми, с което да се уредят
условията за подпомагане на
групи производители за
инвестиции

2. Организиране на
информационни мероприятия –
дейности по линия на
комуникационния план на
ПРСР

3. Оказване на консултантска
помощ в процеса на
обединяване на земеделските
производители в организации
на производителите

октомври

Увеличаване броя на
организациите на
производители

Изготвен проект на
наредба.
Не е осигурен бюджет за
национално
съфинансиране

2

декември

Публикувани материали
на интернет-страницата
на ПРСР;
Участие в
информационни рубрики
на радио „Фокус”, „Дарик
радио”, телевизия
„Европа”

Брой проведени
информационни мероприятия

2

декември

Подадени заявления и
набор от документи за
признаване на групи
производители на
плодове и зеленчуци – 2
бр.

Брой подадени проекти,
разработени с консултантска
помощ

1

4. Подпомагане чрез ЕЗФРСР и
ЕФГЗ процеса на създаване и
признаване на организации на
производители

35. Постигане на устойчива
експлоатация на рибните ресурси.

Изготвяне на законови и
подзаконови нормативни
актове в областта на
рибарството и аквакултурата

Призната със заповед на
министъра Организация
на производители на
плодове и зеленчуци – 1
бр.
декември
Извършени 5 броя
проверки след
признаване на ОП и 1
проверка преди
признаване

декември

Подобряване
управлението,
регламентиране на
дейностите в сектор
“Рибарство” в
съответствие с
Общата политика в
рибарството на EС

Изготвени документа – 4
бр./ 1. Проект на Закон за
изменение и допълнение
на Закона за рибарството
и аквакултурите; 2.
Проект на наредба №37
за ползването на
язовирите държавна
собственост в
рибностопанско
отношение и правилата
за извършване на
стопански, любителски
риболов и аквакултури в
обектите държавна
собственост по чл.3, ал. 1
от ЗРА ; 3.Наредба №54
за водене на регистрите
по чл.16 от ЗРА; 4.Проект
на Наредба №43 за
водене на риболовен
дневник. /

1
Една призната организация на
производители
Извършени проверки на 3
признати организации

Изготвени документа – 4 бр.

1

1

36. Изпълнение на Годишна програма
за контрол в рибарството за 2010

37. Изпълнение на Национална
програма за събиране, използване и
управление на данни в сектор
рибарство 2011 – 2013 г.

Обучение на персонала на
ИАРА във връзка с реформата
на ОПОР; Закупуване на
електронни везни за отчитане
на уловите

1. Изпращане на проект на
бюджет на ЕК за
финансирането на
Националната програма за
събиране, използване и
управление на данни в сектор
“Рибарство” за 2011 г.

2. Провеждане на трално
изследване за оценка
състоянието на популацията от
калкан.

декември

септември

юни

Хармонизиране и
адаптиране на
средствата за контрол
в съответствие с
реформата на Общата
политика в
рибарството.

Наличие на
достатъчна
информация за сектор
“Рибарство” –
риболовен флот, улов,
рибни запаси,
екологично
въздействие на
рибарството върху
морската екосистема,
икономическо
състояние на
риболовните
предприятия и
преработвателната
промишленост,
заетост в сектора

Поради липса на
финансови средства е
проведено дистанционно
обучение на
инспекторите, като са им
изпратени инструкции за
контрол на уловите от
калкан.

Обучение на 100 инспектора за
контрол на уловите от калкан;

2

Закупени 10 бр.
електронни везни

Електронно претегляне на 100
% от разтоварените улови на
калкан

1

Изготвен и изпратен
проект на бюджет

Изготвен и изпратен проект на
бюджет

1

Проведени са две дънни
изследвания за
състоянието на запаса от
калкан пред Българския и
Румънския бряг на Черно
море, съвместно с учени
от двете държави.

Проведени две трални
изследвания за определяне
запасите от калкан.

1

38. Изпълнение на Национална
програма за опазване, възстановяване
и подпомагане устойчивото развитие на
рибните ресурси 2008 – 2013 г.

39. Стартиране на мерките по
Оперативната програма за развитие на
сектор “Рибарство” (2007 – 2013 г.)

1. Разработване на План за
зарибявания и други дейности
за подпомагане на устойчивото
развитие на рибните ресурси и
План за
научноизследователските
дейности, осигуряващи
ефективно управление на
рибните ресурси за 2011 г.

декември

2. Практическо изпълнение на
зарибителните мероприятия,
съгласно сроковете в
сключените договори

декември

1. Стартиране на мярка 1.1.
„Постоянно прекратяване на
риболовни дейности”

август

2. Стартиране на мярка 1.4
“Дребно-мащабен крайбрежен
риболов” и мярка 1.5
“Социално-икономически
компенсации за управлението
на флота”

октомври

Формиране на
стабилни популации
във водоемите на
страната (реки,
язовири и езера),
осигуряване
естественото
възпроизводство на
рибните видове във
водоемите и
поддържането на
устойчиво биологично
разнообразие и
равновесие

Обучени рибари,
риболовни уреди с
подобрена
селективност,
маркетинг.
Привлечени млади
рибари в сектора,
курсове за иновативни
технологии в сектора

Изготвени са План за
зарибявания и други
дейности за подпомагане
на устойчивото развитие
на рибните ресурси и
План за
научноизследователските
дейности, осигуряващи
ефективно управление на
рибните ресурси за 2011
г.

Не са извършени
зарибявания поради
липса на средства.
Не са реализирани
научни изследвания и
проекти поради липса на
средства.

Изготвени Планове за
зарибявания и Планове за
научноизследователските
дейности за 2011 г.

Брой зарибени водни обекти
на територията на страната;
Брой реализирани проекти и
научни изследвания

2

3

Мярката стартира на
29.1 2.2 010 г.

Брой приети заявления по
мярката

3

Мярката не е отворена

Брой приети заявления по
мерките

3

3. Стартиране на мярка 2.2
“Акваекологични мерки”

ноември

Запазване на
околната среда

Мярката не е отворена

Брой приети заявления по
мярката

3

4. Стартиране на мярка 2.5
“Риболов във вътрешни
водоеми”

октомври

Подобряване на
инфраструктура за
места за
разтоварване,
съоръжения и
модернизация

Мярката не е отворена

Брой приети заявления по
мярката

3

5. Стартиране на мярка 3.1
“Колективни дейности”

октомври

Създаване на
организации на
производителите

Мярката стартира на
24.06.2010 г.

Брой приети заявления по
мярката

6. Стартиране на мярка 3.2
“Мерки, предназначени за
опазване и развитие на
водната флора и фауна”

ноември

Изграждане на
изкуствени рифове

Мярката не е отворена

Брой приети заявления по
мярката

7. Стартиране на мярка 3.3
“Инвестиции за реконструкция
и модернизация на рибарски
пристанища, места за
разтоварване и закрити
лодкостоянки”

октомври

Модернизация на
пристанища за
риболовни кораби

Мярката стартира на
06.12.2010 г.

Брой приети заявления по
мярката

8. Стартиране на мярка 3.4
“Разкриване на нови пазари и
промоционални кампании”

октомври

Повишаване на
средната консумация
на риба

24.06.2010г.

Брой приети заявления по
мярката

3

3

3

3

9. Отваряне на мярка 3.5
“Пилотни проекти”

10. Отваряне на мярка 3.6
“Пренасочване на риболовни
кораби към дейности извън
риболова”

40. Стартиране на етапа на изграждане
на капацитет на Рибарските области и
признаване на Рибарска група по мярка
4.1 на ОПРСР (2007 – 2013 г.)

41. Повишаване на отговорността,
децентрализация на контролните
функции на управление и подобряване
на партньорството между държавните и
неправителствените структури в
земеделието, чрез ясно и открито
регламентиране на взаимоотношенията
им

Изграждане на Национална
рибарска мрежа

Междуведомствено
съгласуване на изготвен проект
на Закон за браншовите
организации в земеделието

ноември

Тествани иновативни
технологии, методи за
подобряване на
селективността на
риболовните уреди,
алтернативни техники
за управление на
риболова

26.07.2010 г.

Брой приети заявления по
мярката

3

ноември

Преоборудвани
риболовни кораби

Мярката не е отворена

Брой приети заявления по
мярката

3

юни

Създадени Местни
инициативни рибарски
групи

Мярката стартира на
02.06.2010г.

4 МИГ

2

септември

Подобрено
партньорство между
държавните и
неправителствените
структури

Проектът на Закон за
браншовите организации
в земеделието е внесен
за разглеждане в
Народното събрание

Приет Закон за браншовите
организации в земеделието

2

1. Приключил проект
2. Дефинирана е
необходимата
квалификация за
съветници при
предоставяне на
съветнически услуги

42. Усъвършенстване на Системата за
съвети в земеделието

1. Реализиране на проект по
програма ФАР за
усъвършенстване на
структурата на Системата за
съвети в земеделието по
Регламент 73/2009 г.

декември

Усъвършенствана
Система за съвети в
земеделието

3. Разработено е
предложение за
изменение на
националното
законодателство в
областта на мониторинга
и оценката на системата
за съвети в земеделието

Приключил проект;
Резултати

1

Извършени промени в
нормативната уредба

3

4. Обучени представители
на администрациите,
имащи отношение към
предоставянето на
съветнически услуги, по
отношение на контрола по
кръстосаното
съответствие

2. Промени в нормативната
уредба, регламентиращи
функционирането на Система
за съвети в земеделието

декември

Изготвени проекти на
нормативни актове,
регламентиращи
функционирането на
Системата за съвети в
земеделието

В резултат от
изпълнението на
действие 1, през 2011 г.
ще бъде изменена
нормативната база, и ще
се пристъпи към
изпълнение на действия
2, 3 и 4

3. Изграждане на
Координационен център като
елемент от структурата на
Системата за съвети в
земеделието

декември

Осигуряване на
координация и
методическо
ръководство на
организациите,
предоставящи съвети
на земеделски
стопани

4. Създаване на база данни за
консултантските организации,
предоставящи съвети в
земеделието

декември

Бърз достъп до
информация

1. Провеждане на
специализации, курсове и
семинари за обучение на
специалисти от консултантски
организации
43. Подобряване на качеството на
предоставяните съвети чрез
провеждане на обучение, мониторинг,
контрол и оценка на дейността на
консултантските организации

декември

2. Провеждане на мониторинг,
контрол и оценка на дейността
на консултантските
организации

декември

3. Изготвяне на стратегия
развитие на НССЗ за периода
2010-2013 г. и на план за
действия по стратегията

септември

Укрепване на
капацитета на
консултантските
организации за
предоставяне на
качествени съвети

Функциониращ център

Брой включени в базата данни
консултантски организации,
предоставящи съвети по
Регламент 73/2009 г.

3 обучения

Брой проведени
специализации, курсове и
семинари за обучение на
специалистите от
консултантските организации

В резултат от действие 1
на цел 42, през 2011 г.
ще започне изпълнението
на тази дейност

Извършен мониторинг, контрол
и оценка на дейността на
консултантски организации

Изготвен проект на
стратегия

3

3

1

3

2

Обявен и проведен е
конкурс за целево
финансиране на
инвестиционни проекти за
привеждане на
животновъдните обекти в
институтите на ССА към
изискванията на
Директива 91/ 676/ ЕИО
(Нитратна директива)
през март 2010 г.
Представени 6 проекта.

44. Въвеждане на нови подходи във
финансирането на научните
изследвания в аграрните науки

1. Провеждане на конкурси за
целево финансиране на
проекти за решаване на
особено важни проблеми на
земеделието

декември

Решаване на важни
практически проблеми
на земеделието

Участие в международен
конкурсен проект за
обучение по създаване и
използване на биогазови
инсталации в
земеделието, ръководен
от експерти от Германия и
Австралия
Проведен е конкурс през
м. февруари 2010 г. за
разработване на планови
проекти финансирани със
средства от бюджетната
субсидия, приети за
разработване са 24 нови
проекта, общият брой на
разработваните планови
проекти през 2010 г. в
ПСЗ е 140.
Съотношението между
институционално и
проектно финансираните
проекти е 0,60.

Проведени конкурси;
Брой проекти,
Съотношение между
институционално и проектно
финансирани проекти

2

2. Кандидатстване с проекти по
програми на Фонд “Научни
изследвания”, национални и
международни програми

45. Модернизация на научната
инфраструктура на ССА

Инвентаризация на
съществуващата научна
инфраструктура

декември

декември

Повишаване
квалификацията на
учените, докторанти,
пост докторанти и
подобряване на
научната
инфраструктура

Оптимизиране и
ефективно използване
на наличната научна
инфраструктура

През 2010 г. продължава
работата по 47 текущи
проекта финансирани от
Фонд „Научни
изследвания” към МОМН,
52 от други национални
ведомства, 89 двустранно
сътрудничество и 55
многостранни. Фонд
„Научни изследвания”
няма обявени конкурси за
2010 г., с изключение на
двустранно
сътрудничество. ПСЗ
участват с проекти,
класирането и
обявяването на
резултатите от конкурса
предстои.

Събирането на
информация за наличната
научна инфраструктура
продължава.

Брой проекти, финансови
средства

2

Изградена база данни за
наличната инфраструктура

2

46. Усъвършенстване на нормативната
уредба на образованието, съветите и
научните изследвания в земеделието

Оптимизиране на показателите
и критериите за оценка на
научните продукти от
изследванията

47. Популяризиране на системата на
защитени географски
указания/защитени наименования за
произход и храни с традиционно
специфичен характер сред
земеделските производители

Провеждане на разяснителни
кампании, публикации,
семинари, срещи и консултации
със земеделски производители,
браншови организации и
преработватели с оглед
разясняване на предимствата и
изискванията на политиката на
качество-защитени
наименования и насърчаване
на производителите да
кандидатстват за регистрация

декември

декември

Повишаване
иновативността на
създаваните научни
продукти

Стартира дейността на
Постоянната комисия по
иновации и технологии
към ССА.
Актуализирана и приета
Методика за атестиране
на учените в ССА.
Методиката е приета от
Управителния съвет на
ССА 02 юни 2010 г., като
обхваща период от
четири години. Във
връзка със Закона за
развитие на академичния
състав в Република
България (публикуван в
ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.)
е подготвен Правилник на
ССА за придобиване на
научни степени и заемане
на академични
длъжности.

Регламентиране и
защита на
производството на
традиционните
български
селскостопански
производства

Проведени 7 семинара за
популяризиране
системата на защитени
географски
указания/защитени
наименования за
произход и храни с
традиционно специфичен
характер в градовете
Велинград, Враца, Велико
Търново, Шумен, Ямбол,
Пловдив и Кюстендил.
Среден брой участници
на заседание – 30 човека

Актуализирани показатели и
критерии за оценка

Брой проведени разяснителни
дейности, семинари, срещи и
консултации;
Брой участници

1

1

48. Изпълнение на националната
процедура за одобрение на постъпили
заявления спецификации за
регистрация в Европейския регистър на
защитените географски означения или
Европейския регистър на храни с
традиционно специфичен характер и за
одобрение на контролиращи лица

49. Изграждане на система за защита по
служебна инициатива на земеделски
продукти със защитени географски
указания/защитени наименования за
произход като права на интелектуална
собственост

1. Провеждане на национална
процедура за одобрение на
заявления спецификации за
вписване в Европейския
регистър на защитените
географски означения или
Европейския регистър на храни
с традиционно специфичен
характер и за одобрение на
контролиращи лица за всяко
кандидатстващо наименование

декември

2. Изпращане на одобрените
съгласно националната
процедура заявления
спецификации за процедура на
одобрение в ЕК

декември

3. Създаване и поддържане на
регистри/база данни на
производителите на храни със
защитени географски
означения, на храни с
традиционно специфичен
характер и на контролиращи
лица

декември

1. Одобряване от МС на проект
на Закон за изменение и
допълнение на ЗООПЗПЕС,
регламентиращ създаването на
законови условия за
изграждане на система за
защита по служебна
инициатива на земеделски
продукти и храни със защитени
географски означения като
права на интелектуална
собственост

юли

Регламентиране и
защита на
производството на
традиционните
български
селскостопански
продукти

Регламентиране и
защита на
производството на
традиционните
български
селскостопански
продукти

Стартира разглеждането
по национална та
процедура на 11
заявления спецификации
за вписване в
Европейския регистър на
храни с традиционно
специфичен характер

Проведени процедури;
Брой одобрени заявления
спецификации;

1

Брой одобрени контролиращи
лица

Обнародван Закон за
изменение и допълнение
на ЗООПЗПЕС
Разработен проект за
изменение на нормативната
база

1

2. Изготвяне на инструкции за
работа и обучение на
служители, които ще
извършват проверки на място

3. Изготвяне на инструкции за
работа и обучение на
служителите, които ще
осъществяват надзорни
функции и поддържат контакти
с ЕК и други национални
компетентни органи при случаи
на констатирани нарушения на
права на интелектуална
собственост на земеделски
продукти и храни със защитени
географски означения

50. Създаване на алтернативен
поминък на стопанствата, засегнати от
преструктуриране на отрасли –
тютюнопроизводство,
млекопроизводство и др.

51. Управление на националните
генетични ресурси в животновъдството

Провеждане на дискусии с
фермери за разясняване
възможностите и ползите от
преструктурирането на отделни
направления

1. Актуализиране и поддържане
на регистри на фермите за
производство и за търговия с
чистопороден и хибриден
разплоден материал

Изготвен наръчник за
работа и обучение на
служители, извършващи
проверки върху
употребата на защитени
географски означения и
храните с традиционно
специфичен характер

декември

декември

декември

декември

Възстановяване и
развитие на
традиционните за
страната аграрни
производства

Съхранени генетични
ресурси в
животновъдството

За тютюнопроизводители:
пров еден и 18
дискусии;
изготвени листовки – 1 бр.
За млекопроизводители –
1 семинар;
изготвени листовки – 5 бр.

1 бр. актуализиран
Регистър на мъжките
разплодни животни.
1 бр. актуализиран
Регистър на племенни
стада
Ежемесечна актуализация
на регистрите

Издадена инструкция
(наръчник)

1

Издадена инструкция
(наръчник)

1

Брой проведени дискусии

Брой актуализирани регистри

1

1

1

2. Извършване на
инвентаризация и мониторинг
на генетичните ресурси
животновъдството

52. Опазване на застрашените от
изчезване породи и породи в критично
състояние – Национално богатство на
страната

Получаване, окачествяване и
съхраняване на сперма,
яйцеклетки и ембриони от
застрашените от изчезване
породи и породи в критично
състояние

53. Поддържане и развитие на породите
от националния генофонд на страната

Получаване, окачествяване и
съхраняване на сперма,
яйцеклетки и ембриони от
породите от националния
генофонд на страната

54. Поддържане на Национален
генетичен резерв – ген-банка за всички
видове и породи селскостопански
животни, отглеждани на територията на
страната

Дълготрайно съхраняване на
генетичен материал от видове,
породи, линии разплодни
животни, използвани на
територията на
Р. България

55. Гарантиране на правилна оценка на
селекционните признаци и оценката на
развъдната стойност

Поддържане на държавните
лаборатории за контрол на
млечната продуктивност,
контрол на вълната и контрол
на произхода

Започната
инвентаризация на
генофонда и създаване
на регистър на
племенните стада
Извършени проверки на
фермите от НГ

декември

декември

декември

декември

2010 г.

Запазване на
автохтонните породи в
България

Подобряване и
целенасочено
използване на
националните
генетични ресурси
Запазване на
резервен генетичен
материал за
използване при
необходимост от
бъдещите поколения

Установяване на
качествените
показатели на млякото
и вълната както и на
произхода на
животните

Извършена инвентаризация на
генофонда

2

1

Съхранени 41 991 бр.
дози сперма от 2 вида и
12 породи с.с. животни

Брой съхранени дози сперма,
яйцеклетки и ембриони

1

Съхранени 3 169 193 бр.
дози сперма от 3 вида и
18 бр. породи

Брой съхранени дози сперма,
яйцеклетки и ембриони

1

Съхранени 341 927 бр.
дози сперма от 2 вида и
18 породи

Брой съхранен генетичен
материал в генетичния резерв

1

Изследвани млечни проби
- 188 163 бр., проби вълна
- 1 118 бр. и кръвни
проби- 334 бр.

Брой изследвани проби

1

56. Контрол върху развъдната дейност

57. Гарантиране на качеството на
разплодния материал постъпващ и
разпространяван на територията на
страната.

58. Популяризиране на националните
генетични ресурси и ефекта от
развъдната дейност

59. Осигуряване на качествени
сертифицирани семена

Извършване на проверки на
дейността на Развъдните
организации, държавни
организации, центрове и др.

Създаване на Единен регистър
на мъжките разплодни животни

Организиране и провеждане на
регионални и национални
изложения, семинари и срещи

Сертифициране на семена за
земеделските производители

декември

Извършване на
ефективна развъдна
дейност и
целесъобразното
усвояване на
държавни и
европейски средства

декември

Гарантиране вноса на
елитни разплодни
животни, сперма,
яйцеклетки и
ембриони с висок
генетичен потенциал и
предотвратяването на
износа от страната на
ценни в генетично
отношение индивиди и
застрашени от
изчезване видове и
породи
селскостопански
животни

декември

Повишаване на
ефективността на
производството чрез
внедряване в
практиката на
достиженията на
селекцията

декември

Използване на
качествени семена за
производство на
земеделска продукция

Извършени 28 бр.
проверки.

Брой извършени проверки

1

не са извършвани
проверки

Брой извършени проверки

3

Организирани и
проведени: изложения 3бр., конференции - 2бр.,
срещи с развъдни
организации и фермери 68 бр.
Организирани три
специализирани
изложения
Издадени 2 419 броя
актове за полска
инспекция;
Издадени 6 568 броя
документи от
лабораторни анализи;
Издадени 4 500 броя
сертификати

1
Брой организирани и
проведени мероприятия
1
Издадени 2000 броя актове за
полска инспекция;
Издадени 4 500 броя
документи от лабораторни
анализи;
Издадени 4 500 броя
сертификати

1

60. Описание и изпитване на сортове
растения за вписване на каталог на
сортове земеделски и зеленчукови
видове на ЕС и в Официалната сортова
листа на РБ. Изготвяне и публикуване
на бюлетин на новопризнатите сортове
по международни стандарти

Създаване на условия за избор
на перспективни сортове,
качествени семена и посадъчен
материал

61. Осигуряване на адекватен контрол
за спазване изискванията на
законодателството в областта на
генномодифицираните организми (ГМО)

Тестване на партидите семена,
произведени и/или търгувани в
България за наличие на
генномодифицирани организми
(ГМО). Лабораторни анализи за
ГМО

62. Недопускане на карантинни
вредители на територията на страната
и на другите страни членки на ЕС при
внос и предприемане на спешни
незабавни мерки за ликвидиране на
евентуално проникнала зараза

63. Осигуряване на надежден
фитосанитарен контрол при
производството и търговията на
растения и растителни продукти и
ефективни наблюдения на територията
на страната

1. Осигуряване на
задължителен граничен
фитосанитарен контрол

2. Унищожаване на заразени с
карантинни вредители или
нередовни пратки от растения
или растителни продукти при
внос
1. Регистрация и поддържане
на официален регистър за
фитосанитарен контрол на
производителите на растения и
растителни продукти по чл.33
на Наредба №1 за ФСК
2. Фитосанитарни карантинни
инспекции на регистрираните
предприятия при
производството на растения и
растителна продукция

2010 г.

Използване на
качествени семена за
производство на
земеделска продукция

Представени доклади
пред експертни комисии
за окончателни резултати
от изпитване на нови
сортове- 118
Публикувана официална
сортова листа на РБ

Признати 100 нови сорта;
Публикувана официална
сортова листа на РБ

1

декември

Ефективен контрол
при производството и
търговията на посевен
и посадъчен материал

Извършени 30 бр.
контролни проверки и 10
бр. анализи

Извършени 50 бр. контролни
проверки и 30 бр. анализи

2

Брой установени
несъответствия и задържани
партиди -100 бр.
Брой заловени карантинни
вредители.
Не може да се планира

1

декември

Ефективен граничен и
вътрешен
фитосанитарен
контрол при внос на
растения и растителни
продукти

декември

декември
Производство и
търговия на растения
и растителни продукти
без вредители
декември

Установени
несъответствия и
задържани партиди
– 239 бр.
Брой заловени
карантинни вредители –
12 бр.
Брой унищожени партиди
-186
Брой нотификации до ЕК 239
Брои регистрирани и
контролирани
производители
2356 бр.
Брой инспекции на
регистрираните
предприятия
4626 бр.

Брой унищожени партиди.
1
Брой нотификации до ЕК

Брои регистрирани и
контролирани производители

1

2100 бр.

Брой инспекции на
регистрираните предприятия
2200 бр.

3

3. Картотекиране на площи
заразени с карантинни
вредители и поддържане на
регистър

4. Провеждане на мероприятия
за ликвидиране на огнища с
установена зараза от
карантинни вредители

5. Разработване,
актуализиране и провеждане
на фитосанитарни наблюдения
при различни растителни
видове и карантинни вредители
за предотвратяване
разпространението на
карантинни вредители
съгласно изискванията на ЕК

6. Наблюдения през
вегетацията при растенията
или в склад на стоки,
предназначени за износ и
извършване на лабораторни
анализ на растения и
растителни продукти,
предназначени за износ,
доказващи изпълнението на
изискванията на страната
вносител

декември

декември

декември

Своевременно
установяване на
огнища от карантинни
вредители и
незабавно
ликвидиране на
заразата.
Унищожаване на
заразена продукция и
поставяне на площи
под карантина

Предотвратяване
разпространението на
карантинни вредители

Брой установени огнища
-36 бр.
Брой установени нови
вредители - 4
Брои нотификации на
страните членки на ЕС за
всяко установено огнище
от зараза - 4 бр.
Брой и процент на
ликвидираните огнища на
зараза
Всички огнища са
ликвидирани, площите са
под карантина и
наблюденията
продължават
Брой изготвени
задължителни доклади
до ЕК с цел общностно
наблюдение на
карантинните вредители
на територията на ЕС;
14 бр.
Брой въведени нови
решения за спешни
мерки в програмите – 4
бр. са актуализирани и
допълнени от ЕК

декември

Осигуряване на
безпроблемен износ
на стоки от растителен
произход спазвайки
всички фитосанитарни
изисквания на
държавите вносители

Контролирани партиди брой извършени
наблюдения- 2876
бр.наблюдения и 32188
проверки на партиди за
износ.
Брой анализи на
растения и продукти за
износ 12000 бр.

Брой установени огнища;
Брой установени нови
вредители
Брой нотификации на страните
членки на ЕС за всяко
установено огнище от зараза

1

Брой и процент на
ликвидираните огнища на
зараза

1

Брой изготвени задължителни
доклади до ЕК с цел общностно
наблюдение на карантинните
вредители на територията на
ЕС;
Брои въведени нови решения
за спешни мерки в програмите

1

Брои извършени наблюдения
Брой анализи на растения и
продукти за износ

1

7. Издаване на фитосанитарни
сертификати за износ или
реекспорт
64. Опазване на земеделските култури
от икономически важни вредители,
съхраняване на биоразнообразието и
почвеното плодородие, производство на
безопасна растителна продукция,
защита живота и здравето на хората и
опазване на околната среда от
замърсяване с пестициди

1. Поддържане на прогнозни
полета и метеостанции,
обследване на представителни
производствени площи с цел
сигнализиране сроковете за
борба с вредителите
2. Издаване на Бюлетин за
поява, разпространение,
плътност, степен на нападение,
начини и средства за борба с
вредителите по земеделските
култури. Издаване и
разпространяване на
информационни материали

Брой издадени
сертификати
24434 бр.

декември

Брой издадени сертификати

1

декември

Точно определяне и
сигнализиране на
сроковете за борба с
вредителите.
Ефикасно извеждане
на борбата от страна
на земеделските
производители

20 поддържани прогнозни
полета и 17
метеостанции

20 поддържани прогнозни
полета и 17 метеостанции

1

декември

Информиране на
земеделските
производители.
Правилно приложение
на ПРЗ, ефикасно
опазване на културите
от вредители

338 броя бюлетини
977 броя абонаменти

400 броя бюлетини
1000 броя абонаменти

2

865 обучени земеделски
производители

500 обучени земеделски
производители

1

1 059 обучени
земеделски
производители

1 000 обучени земеделски
производители

1

209 броя растителни
проби

190 растителни проби

3. Популяризиране на методите
за интегрирано управление на
вредителите. Обучение на
земеделски производители

декември

4. Обучение на земеделски
производители за работа с ПРЗ
от втора категория за употреба

декември

5. Мониторинг на химични
замърсители – пестицидни
остатъци и микотоксини в
суровини и продукти от
растителен произход

декември

Намаляване
употребата на
пестициди,
съхраняване на
биоразнообразието в
агроценозите,
опазване на околната
среда
Компетентно и
безопасно боравене с
продукти за
растителна защита
Оценка на нивата на
пестицидните
остатъци и
микотоксините в
растителните
суровини и
съответствието им с
определените
максимално
допустими количества

1

65. Ефективен контрол върху
предлагането на пазара и употребата
на продукти за растителна защита и
торове

Рационално
използване на
биологични източници
за повишаване на
почвеното плодородие
Предлагане на пазара
и употреба само на
разрешени, годни за
употреба, безопасни и
ефективни продукти за
растителна защита
Осъществяване на
търговия с ПРЗ и
предоставяне на
специализирани
растителнозащитни
услуги само от
квалифицирани лица
Предлагане на пазара
и употреба на
разрешени, годни за
употреба, безопасни и
ефективни торове

6. Издаване на разрешения за
оползотворяване на
биоразградими утайки като
торово средство в земеделието

декември

1. Инспекции на търговски
обекти и земеделски
стопанства

декември

2. Издаване на разрешения за
търговия с продукти за
растителна защита,
преопаковане и фумигация

декември

3. Регистрация на торовете от
нехармонизираната област,
инспекции на търговски обекти

декември

4. Контрол върху качеството и
съответствието на ПРЗ и
торове с обявените показатели.
Вземане на проби и
лабораторен анализ на
продукти за растителна защита
и торове

декември

Защита на
потребителите и
операторите

декември

Осигуряване на
правилното прилагане
на ПРЗ само за
целите, за които са
разрешени;

5. Контрол върху първичното
производство на растителна
продукция;

6. Вземане на проби и
лабораторен анализ на
растителни проби за
идентификация на
употребените ПРЗ

Производство на
качествена, чиста от
замърсявания и
безопасна за
консуматора
растителна продукция

50 броя издадени
разрешения

20 разрешения

1

4067 броя инспекции

2378 броя инспекции

1

191 броя издадени
разрешения

200 броя разрешения

2

22 броя регистрации
437 броя инспекции

10 броя регистрации;
400 броя инспекции

1

244 проби ПРЗ
202 проби торове

200 проби ПРЗ
200 проби торове

1

174 броя проби

80 броя проби

64 броя проби

80 броя проби

1

2

7. Контрол по спазването на
Правилата за Добра
земеделска практика (Нитратна
директива). Инспекция на
земеделските производители
за употреба и съхранение на
азотосъдържащи минерални и
органични торове.

Опазване на водите от
замърсяване с
нитрати от земеделски
източници

398 броя проверки

От средата на 2010
дирекцията има отдел
„Биологично земеделие”.
Все още няма пълни
данни за 2010 г.
1. Популяризиране на Плана и
Мярка “Агроекологични
плащания” от ПРСР

66. Увеличаване на дела на
биологичното производство и
въвеждане на интегрирани системи за
производство – с ниски вложения, за
опазване на природните ресурси,
биоразнообразието и здравето на
хората

2. Извършване на
консултантски услуги на
земеделски стопани, желаещи
да преминат към биологично
производство и схеми за
интегрирано земеделско
производство
3. Провеждане на дискусии със
земеделски стопани за
разясняване възможностите и
предимствата на биологичното
и интегрирано производства
4. Издаване и
разпространяване на
информационни материали

декември

Опазване на
природните ресурси,
биоразнообразието и
здравето на хората
декември

декември

По предварителни данни,
площите с биологично
производство са
нараснали.
Общ брой оператори
/производители,
преработватели
търговци/ от 476 броя
през 2009 г. на 600 броя
през 2010 г.

Над 60 броя

Проведени 3 броя
семинари

300 броя проверки

1

3
Брой проведени
информационни семинари;
Размер на площите;
Брой на животните,
управлявани по биологичния
метод;
Брой на биологичните
производители

1

1

Брой извършени консултантски
услуги

1

Брой проведени дискусии и
семинари; брой участници

1

Брой издадени информационни
материали

1

Над 100 участници

декември

Издадени 350 броя
Наръчник за
производство и
реализация на
биологични продукти.

67. Ускоряване процеса на комасация
на земеделските земи

Изпълнение на дейностите по
Стратегията и Програмата за
комасация

68. Насърчаване прилагането на
екологосъобразни практики, с оглед
опазване на земеделските земи и
подобряване на продуктивните им
качества
69. Използване възможностите на
Държавния поземлен фонд (ДПФ) за
предоставяне на земи на земеделските
производители

70. Законово уреждане на
собствеността на хидромелиоративната
инфраструктура и управление на
услугите в тази област

декември

Подобрена структура
на земеделските
парцели

завършен

Изпълнен първи пилотен
проект по комплексна
комасация

Подкрепа по мярка
“Агроекология” от Програмата
за развитие на селските райони

декември

Оптимизиране
използването на
земеделските земи

999 подпомогнати
земеделски стопанства
през 2010, подали
заявления за Кампания
`2009 .

Брой подпомогнати земеделски
стопанства;
Размер на площите, включени в
мярката

Предоставяне на земи от ДПФ
при спазване на действащата
нормативна уредба и
правилата за държавните
помощи

декември

Оптимизиране
използването на
земеделските земи

894 616 дек ара

Предоставени земи от ДПФ на
земеделски производители
(дка)

Оптимизиране на
хидромелиоративната
инфраструктура за
ефективно използване
на водните ресурси

Стратегията и
програмата за
управление и развитие
на хидромелиорациите в
РБ, Проект на Закон за
хидромелиорациите и
Промени в Закона за
сдружения за напояване,
ще се предприемат след
приемането на
“Националната стратегия
за управление и развитие
на водния сектор в РБ”.
Същата се изготвя от
МОСВ и ще бъде приета
през 2011 г.
Дирекция
“Хидромелиорации” е
предоставила подробна
информация относно
експлоатацията и
собствеността на ХМФ и
оказва методическа
помощ при
изработването на
“Националната стратегия
за управление и развитие
на водния сектор в РБ”

Привеждане в съответствие на
съществуващата и създаване
на нова нормативна база,
регулираща дейностите по
експлоатация, изграждане,
реконструкция и модернизация
на хидромелиоративни системи
и съоръжения и собствеността
и експлоатацията на
Хидромелиоративния фонд
(ХМФ)

декември

2

2

2

Изготвен проект на Стратегия с
програма за управление и
развитие на
хидромелиорациите в РБ;
Проект на Закон за
хидромелиорациите;
Промени в Закона за
сдружения за напояване

2

71. Преоценка на използваемостта и
потребността от съществуващите
хидромелиоративни фондове с оглед
оптимизиране на националната
напоителна система

72. Намаляване на загубите на вода в
хидромелиоративните системи

73. Насърчаване прилагането на
съвременни методи за напояване с цел
пестеливо използване на водните
ресурси

1. Преглед на наличния ХМФ и
анализ на неговата
използваемост, от гледна точка
на производствените
потребности и измененията в
нормативната среда
2. Изграждане на цифров
модел на съществуващата
иригационна инфраструктура,
което ще се постигне чрез
пълна и подробна
инвентаризация на наличната
инфраструктура, ползвайки
Картата на възстановената
собственост и актуални
ортофото изображения и
сателитни снимки.
3. Изготвяне на План за
реализация на конкретни
проекти по създаване,
реконструкция и
възстановяване на
хидромелиорациите
Изграждане на ефективна
система за превенция и
санкциониране на
посегателствата върху ХМФ,
чрез изготвяне на оперативен
план за действие
1. Прилагане на добри практики
за напояване на земеделските
култури – провеждане на два
семинара за запознаване на
земеделските производители с
добри практики за напояване
2. Изготвяне на
хидромелиоративна част от
комплексен комасационен
проект в с. Катунец

декември

Частично изготвен
анализ на ХМФ

декември

Изграждане на цифров
модел на
съществуващата
иригационна
инфраструктура не може
да бъде реализирано от
дирекция
“Хидромелиорации”

Оптимизиране на
хидромелиоративната
инфраструктура за
ефективно използване
на водните ресурси

Поименния списък е
изготвен и одобрен. Не е
реализиран поради липса
на финансови средства.

декември

Изготвен анализ на наличния
ХМФ

3

Поименен списък на
капиталовите разходи за
хидромелиоративни обекти

1

Изготвен оперативен план за
действие;

1

Брой проектирани и изградени
водомерни съоръжения

2

Оптимизиране на
хидромелиоративната
инфраструктура за
ефективно използване
на водните ресурси

Изготвен е оперативен
план за действие;
Проектирани са 78 бр.
водомерни съоръжения.
Не са реализирани
поради липса на
средства.

декември

Оптимизиране на
хидромелиоративната
инфраструктура за
ефективно използване
на водните ресурси

Проведен е семинар
съвместно със Съюза на
водоползвателите в РБ

Проведени 2 семинара

декември

Оптимизиране на
хидромелиоративната
инфраструктура за
ефективно използване
на водните ресурси

Изготвена
хидромелиоративна част

Изготвена
хидромелиоративната част от
комплексен комасационен
проект в с. Катунец

септември

2

2

1

1. Изготвяне на оценки на
въздействието от прилагането
на новите опростени политики
на ОСП, след прегледа й

74. Ефективно участие в дискусията за
бъдещето на Общата селскостопанска
политика, в процеса на опростяване на
европейското законодателство, в
процеса на изготвяне и приемане на
актове на Съвета и ЕК в областта на
земеделието

2. Активно участие в
дискусиите на ниво Общност, с
адекватни позиции,
защитаващи националните
интереси в земеделието

декември

декември

Постоянна защита на
интересите на
българския
земеделски сектор и
на българските
земеделски
производители чрез
ефективно участие в
процеса на работата
на европейските
институции

Изготвени оценки на
въздействието по новите
елементи на ОСП след
прегледа й

Брой изготвени оценки на
въздействието на политиките

2

България е взела
участие в 14 заседания
на Специалния комитет
по селско стопанство,43
заседания на КОРЕПЕР I
и 13 заседания на
Съвета на ЕС по
земеделие и рибарство.

Брой участия в дискусии

1

Изразени позиции в
интерес на българския
земеделски сектор пред
европейските институции
в процеса на
опростяване на
европейското
законодателство и в
процеса на изготвяне и
приемане на актове на
Съвета и ЕК в областта
на земеделието

1

1. Изготвяне на позиции,
защитаващи националните
интереси по всички въпроси,
свързани със земеделието и
рибарството, които се
разглеждат в институциите на
ЕС

75. Координация и осигуряване на
последователност и съгласуваност при
подготовката на позициите на Р
България в областта на земеделието и
рибарството по реда на нормативно
установената процедура

2. Съгласуване на изготвените
позиции с всички засегнати
български институции с оглед
осигуряване на единна
национална позиция и
осигуряване на
последователност на
представяните позиции

3. Изготвяне и съгласуване на
единна национална позиция за
„Бъдещето на ОСП
след 2013 г.”.

декември

Изготвени са общо 70
позиции на България за
заседанията на
Специалния комитет по
селско стопанство,
КОРЕПЕР I и Съвета на
ЕС по земеделие и
рибарство.

Изготвени позиции

1

декември

Съгласувани са общо 70
позиции на България за
заседанията на
Специалния комитет по
селско стопанство,
КОРЕПЕР I и Съвета на
ЕС по земеделие и
рибарство.

Съгласувани позиции

1

Защита на интересите
на българския
земеделски сектор и
на българските
земеделски
производители чрез
ефективно участие в
процеса на работата
на европейските
институции

декември

Изготвена позиция по
съобщение на ЕК до
Европейския парламент,
Съвета, Европейския
Икономически и
социален комитет и
Комитета на регионите
„Общата селскостопанска
политика през 2020 г.:
Подготовка за бъдещите
предизвикателства в
областта на
хранителното
снабдяване, природните
ресурси и териториалния
баланс”

1

76. Поддържане на ефективна и
ефикасна система за официален
контрол по безопасността и качеството
на храните

Одити на официалния контрол

декември

Изготвени нормативни
актове и
осъществяване на
единен официален
контрол по
безопасността на
храните, фуражите и
здравеопазване на
животните, обхващащ
всички звена и етапи
от хранителната
верига

1. Извършени 13 броя
одити с цел проверка на
съответствието със
законодателството по
безопасност на храните,
фуражите и
здравеопазване на
животните и хуманно
отношение.
2. Изготвени 13 броя
одитни доклади с цел
проверка на
съответствието със
законодателството по
безопасност на храните,
фуражите и
здравеопазване на
животните и хуманно
отношение.
3. Изготвена и
публикувана на интернет
страницата на МЗХ
процедура за
извършване на одит на
официални контролни
органи към МЗХ.
4. Изготвен въпросник за
извършване на одит на
официалния контрол.
5. Изготвена и
публикувана на интернет
страницата на МЗХ
одобрена Годишна
програма за извършване
на одит
6. Изготвена и
публикувана на интернет
страницата на МЗХ
справка за извършените
одити за периода 20072010 г.

Направен преглед на
националното законодателство
и изготвяне на предложения за
изменение и допълнение на
нормативните актове

1

1

77. Създаване на единна система за
извършване на официален контрол на
храни и фуражи и здравеопазване на
животните на основата на оценка,
комуникация и управление на риска и
прилагане на добри административни
практики на ЕС с цел постигане на поголяма гъвкавост, прозрачност и
информираност на обществото, относно
качеството и безопасността на храните

1. Одобряване от МС на
разработената Стратегия за
единен орган за извършване на
официален контрол на храни и
фуражи и здравеопазване на
животните

2. Изготвяне на Устройствен
правилник на единния орган за
извършване на официален
контрол на храни и фуражи

78. Създаване и поддържане на единен
публичен регистър на обектите за
добив, преработка, съхранение и
търговия с храни и фуражи, странични
животински продукти, живи животни и
др.

Обединяване на
съществуващите регистри в
системата на МЗХ и МЗ и
преминаването им в
структурата на единния орган
за извършване на официален
контрол на храни и фуражи,
странични животински
продукти, живи животни и др.

декември

Осъществяване на
единен официален
контрол по
безопасността на
храните, фуражите и
здравеопазване на
животните, обхващащ
всички звена и етапи
от хранителната
верига

1. Одобрена стратегия за
създаване на Българска
агенция по безопасност
на храните и Център за
оценка на риска (БАБХ и
ЦОР) с Решение № 403
от 14 юни 2010 г. на МС

1

2. Изготвен и публикуван
Закон за Българската
агенция по безопасност
на храните (обн. ДВ. Бр.8
от 25 януари 2011 г.

декември

Изготвен Устройствен
правилник. Правилника е
приет на заседание на
МС на 9 февруари 2011 г.

Приет Устройствен правилник
на единния орган за
извършване на официален
контрол на храни, фуражи и
здравеопазване на животните

1

декември

Извършен анализ на
наличната база данни в
системата на МЗХ и МЗ.
След стартиране на
дейността на БАБХ, ще
бъде изготвен единен
публичен регистър

Единна база-данни от
регистрите на МЗХ и МЗ

2

Създадена единна
база-данни от
регистрите на МЗХ и
МЗ

79. Оптимизиране и ефективно
поддържане на информационните
системи за проследяване на търговията
с животни, суровини и храни, системата
за идентификация на животните и
системата за бързо съобщаване в
случай на опасност произтичаща от
храни и фуражи, функциониращи на
територията на ЕС

1. Преминаване на
съществуващите
информационни системи в
структурата на единния орган
за извършване на официален
контрол на храни, фуражи,
живи животни и др.

декември

Прилагане на
информационните
системи за живи
животни, храни и
фуражи, територията
на България

Извършен анализ на
съществуващите
информационни системи
в структурата на
службите към МЗХ и МЗ,
извършващи официален
контрол по хранителната
верига. Преминаването
на част от
съществуващите
информационни системи
ще се осъществи след
стартиране дейността на
БАБХ. Дирекция ЗЖБХ
ще продължи да
осъществява ролята на
национална контактна
точка по системата за
бързо съобщаване в
случай на опасност
произтичаща от храни и
фуражи, функциониращи
на територията на ЕС
( RASSF).

Преминаване на
съществуващите
информационни системи в
структурата на единния орган
за извършване на официален
контрол на храни, фуражи,
живи животни и др.

2

Брой проведени обучения; брой
обучени експерти за работа с
информационните системи

1

Компетентните контактни
точки по системата
RASSF ще преминат в
структурата на БАБХ.

2. Обучаване на експертите за
работа с информационните
системи

декември

Обучени са 1 741
експерти

80. Унифициране прилагането на
изискванията за извършване на
официален контрол чрез оптимизиране
на съществуващите компетентни органи
и акредитирани лаборатории

81. Актуализиране на българския
държавен стандарт (БДС) за млечни и
месни продукти

Актуализиране на въпросници,
инструкции и наръчници за
въвеждане на единни принципи
за контрол, съгласно
европейското законодателство

Изготвяне на проекти на БДС
за отделни хранителни
продукти

декември

Въведени единни
принципи за контрол

1. Извършен анализ на
съществуващите
въпросници, инструкции
и наръчници в
структурата на службите
към МЗХ и МЗ,
извършващи официален
контрол по хранителната
верига.
2. Актуализирани са
въпросниците,
инструкциите и
наръчниците. Предстои
усъвършенстването им
след стартиране
дейността на БАБХ

декември

Подобряване
качеството на
млечните и месни
продукти

Изготвени и публикувани
са БДС за млечни
продукти:
„БДС 12:2010 Българско
кисело мляко”
„БДС 15:2010 Българско
бяло саламурено сирене”
„БДС 14:2010 Български
кашкавал”
Утвърдени са стандарти
за месни заготовки и
месни продукти от
червени и бели меса.

Изготвени въпросници,
инструкции и наръчници, с
оглед осъществяване на
единен официален контрол

1

Изготвени проекти на БДС за
млечни и месни продукти

1

1

82. Развитие на ефективен
животновъден сектор чрез гарантиране
здравословния статус на животните и
хуманно отношение към тях

1. Изпълнение на държавната
профилактична програма (ДПП)
и одобрени от ЕК програми за
надзор и ерадикация на някои
заразни болести по животните

2. Включване на лабораториите
в международни ринг тестове

2010 г.

декември

Опазване здравето на
животните

Подобрена
диагностична схема за
контрол на
здравословното
състояние на
животните

Държавната
профилактична програма
за 2010 г., одобрена със
Заповед № РД 09-915 от
24.11.2009 г.на
министъра на
земеделието и храните е
изпълнена на
територията на цялата
страна.
Сключени са 1 095 броя
индивидуални договори,
между директорите на
регионалните
ветеринарно-медицински
служби и частнопрактикуващи
ветеринарни лекари за
изпълнение на мерките,
включени в
програмата,съобразно
сроковете и схемите,
посочени в нея.

% обхванати региони

Лаборатории от
системата на НВМС са
взели участие 51
международни ринг
тестове

Брой проведени тестове

1

3. Осъществяване на проверки
за спазване на изискванията
за защита и хуманно
отношение към животните по
време на отглеждане,
транспортиране, клане и
относно опитни животни

4. Изготвяне на Инструкции и
ръководства за хуманно
отношение към животните

2010 г.

2010 г.

Предпазени животни
от стрес и
причиняване на болка
и страдание

Изпълнен е плана за
2010 г. за извършване на
проверки за спазване на
правилата за защита и
хуманно отношение към
животните по време на
отглеждане,
транспортиране, клане и
при провеждане на опити
с животни.
Съгласно плана в
животновъдни обекти са
извършени общо 6 871
броя проверки, от които :
2630 – на обекти с
говеда; 1740 – на обекти
с дребни преживни
животни; 1514 – на
обекти със свине; 185 –
на обекти с коне; 706 – на
обекти с птици; 48 – на
обекти със зайци и 48 –
на обекти с дивеч.
Проведено обучение на
контролните органи и
общините по прилагане
на мерките на ЗЗЖ.
Осигуряване на
обществен достъп до
преведени на български
език материали от
обучения на ЕС по
здравеопазване и
хуманно отношение към
животните. Превод и
публикуване на интернет
сайта на МЗХ на
наръчници и материали
за хуманно отношение
към животните.

Брой проверени обекти

1

Брой изготвени инструкции

2

5. Изграждане на съоръжения
за инспекция и място за
почивка на живи животни при
износ от ЕС за трети страни
през пристанище Бургас
съгласно Решение на
Комисията 2009/979

декември

През 2010 г. са
изготвени:
- 3 броя инструкции и
образец на контролен
лист за проверка за
спазване на правилата за
защита и хуманно
отношение в обекти за
отглеждане на птици;
Инструкция за попълване
на годишните доклади за
извършени проверки в
животновъдни обекти и
проверки по време на
транспортиране за
спазване на правилата за
защита и хуманно
отношение към
животните.;
- Въпросник за контрол
на качеството на
извършвания контрол от
официалните
ветеринарни лекари от
регионалните
ветеринарно-медицински
служби.
Бяха проведени 4
семинара по хуманно
отношение към
животните.
В края на септември
2010 г. приключи ремонта
и оборудването на място
за почивка на животни и
за провеждане на
инспекции от граничния
ветеринарномедицински
контрол –пристанище
Бургас.

1

Изграден граничен
пропускателен пункт

1

83. Ефективен контрол върху
идентификацията на животните

Маркиране на едри преживни,
дребни преживни
животни,свине и еднокопитни.
Издаване на паспорти за
еднокопитни по Регламент
504/2008 г.

2010 г.

Проследяване на
движението на
животните в стадото
Коректни данни за
наличните животни

Новата система за
идентификация на
животните беше
въведена в експлоатация
през март 2010 г.
Данните, въведени в нея
своевременно се
актуализират.
Маркирани са:
- 179 836 броя едри
преживни животни;
- 744 383 броя дребни
преживни животни;
- 248 870 броя свине;
- 5 792 броя еднокопитни
животни;
През 2010 г. са издадени
ветеринарно-медицински
паспорти на 1 333 броя
еднокопитни животни.

1
Брой извършени проверки за
официален контрол

84. Постигане на надежден
ветеринарномедицински контрол при
обезвреждането или използването на
странични животински продукти

1. Осъществяване на контрол
върху събирането,
преработването и
унищожаването на
специфично и високо рисковите
материали за ТСЕ

2. Осъществяване на контрол
върху използването на рибно
брашно във фуражите и
контрол за влагане на
месокостно брашно във
фуражите

2010 г.

Осигуряване на
безопасна за здравето
на човека и животните
околна среда

2010 г.

Опазване здравето на
животните

През 2010 г. са
извършени:
- 296 броя проверки в
кланици във връзка с
предприемане на мерки
за контрол на ТСЕ и
скрейпи по Регламент №
999 / 2001/ЕО;
- 5620 броя проверки за
спазване на
изискванията на
Регламент №
1774/2000/ЕО за
установяване на здравни
правила относно
странични животински
продукти, непредназначени за
консумация от човека в
предприятията за добив
и преработка на
суровини и храни от
животински произход.
На обектите за
унищожаване на
специфични и
високорискови
материали за ТСЕ се
осъществява постоянен
контрол от инспектори от
съответната регионална
ветеринарно-медицинска
служба.
През 2010 г. са
извършени планираните
проверки и са взети и
изследвани планираните
проби.

Брой извършени проверки

Брой извършени проверки

2

1

3. Извършване на планирани
периодични проверки в
обектите за добив, преработка,
съхранение и реализация на
хранителни продукти от
животински произход за
спазване изискванията на
Регламент ЕО/1774/2002 г.

4. Периодични проверки в
предприятията за странични
животински продукти

2010 г.

Защита на здравето
на потребителите

През 2010 г.са
извършени 5 620 броя
планирани периодични
проверки

Брой извършени проверки

1

Защита на здравето
на потребителите

През 2010 г. са
извършени 964 броя
периодични проверки.
В предприятията за
странични животински
продукти се извършва
официален контрол от
инспектори от
съответните регионални
ветеринарномедицински
служби.

Брой извършени проверки

1

85. Гарантиране изпълнението на
държавната политика във
ветеринарномедицинската област

Извършване на планов контрол
на поделенията на НВМС и
проверки по сигнали, молби и
жалби срещу незаконни или
неправилни действия или
бездействия на служителите от
териториалните звена на
НВМС

86. Осигуряване на ефективен контрол
върху суровини и храни от животински
произход, внос, износ, транзит и
вътрешнообщностна търговия,фуражи и
фуражни добавки,
ветеринарномедицински препарати

1. Извършване на ветеринарни
проверки, инспекции и одити
съгласно оценката на риска във
всички обекти, произвеждащи,
съхраняващи и търгуващи със
суровини и храни от
животински произход

2. Извършване на одит на
системата НАССР

2010 г.

Повишаване
ефективността на
дейността на
териториалните звена

2010 г.

Намаляване до
минимум на риска от
хранителни отравяния
и инциденти на
потребителите

2010 г.

Спазване на хигиените
изисквания и
прилагането на добри
практики на всички
етапи на
производството,
преработката и
дистрибуцията на
храните

През 2010 г. са
извършени 6 броя
планови комплексни
проверки – на
Регионалните
ветеринарномедицински
служби в Габрово,
Пловдив, Разград, Русе
Сливен и Стара
Загора,съгласно Плана
за проверките за 2010 г.,
утвърден от генералния
директор на НВМС.
През 2010г. в Главна
дирекция контрол на
ветеринарномедицинската дейност”
при НВМС са постъпили
общо 623 броя преписки,
от които 201 броя
сигнали и 422 броя
жалби.По всички
преписки са извършени
проверки и са изготвени
отговори.
През 2010 г.са
извършени 139 997 броя
проверки.
За периода са съставени
5 202 броя пред-писания.
За периода са съставени
2 473броя актове.
През 2010 г. са
извършени 1 044 броя
одити на системата
НАССР и на процедури,
основани на системата
НАССР.

Брой извършени проверки на
поделенията;
% на разрешените в срок
сигнали, молби и жалби

2

Брой извършени проверки,
инспекции и одити.
Брой съставени предписания
Брой съставени актове

1

Брой извършени одити на
системата или на процедури,
основани на НАССР

1

3. Изготвяне и изпълнение на
мониторингов план за контрол
на вноса на животински
продукти и живи животни

4. Извършване на постоянен
граничен контрол на
одобрените от ЕК гранични
пунктове от граничните
ветеринарни инспектори и
извършване на граничен
контрол (домашни любимци и
личен багаж) на входните
гранични точки с трети страни

2010 г.

2010 г.

Недопускане на
територията на ЕС на
продукти, носещи риск
за здравето на хората
и животните

Недопускане на
територията на ЕС на
продукти, носещи риск
за здравето на хората
и животните

Изготвен е мониторингов
план, основан на
подробен анализ на
риска, обхващащ :
получената информация
от системата RASFF;
третите страни, от които
произхождат пратките
продукти и животни,
предприятията в третите
страни, от които
произхождат пратките и
броя на внесените пратки
през 2009 г.
Взети проби - 157 броя
Издадени разрешителни
за износ- 92 броя.
Обработени пратки
(внос)-3080 броя.
Обработени пратки
(транзитно
преминаващи)- 854 броя.
Обработени пратки
внесени животни- 414
броя.

Изготвен мониторингов план
базиран на подробен анализ на
риска, обхващащ третите
страни и предприятията в тях;
Брой взети проби.

1

Брой проконтролирани и
дезинфекцирани МПС;
Брой издадени разрешителни
за внос;
Брой обработени пратки

1

5. Изпълнение на годишен план
за контрол по безопасността на
фуражите, в който са
предвидени конкретен брой
проверки и вземане на проби
от фуражи

6. Изпълнение на годишен
инспекционен план за
официален контрол върху
ветеринарномедицински
продукти (ВМП)

2010 г.

Гарантиране
изхранването на
животните с безопасни
фуражи по отношение
преработени
животински протеини
и употреба на
медикаментозни
фуражи

2010 г.

Недопускане употреба
на нелицензирани и
забранени ВМП.
Гарантиране
производството на
качествени
имунологични и
лекарствени ВМП

Изготвен е годишен план
за контрол на фуражите
за цялата страна, които
съдържа конкретизация
на контрола на базата на
оценка на риска за всяка
регионална служба.
До 01.06.2010 г.
контролът е извършван
от Националната служба
по зърното и фуражите, а
след тази дата – от
Националната
ветеринарномедицинска
служба.
Всички планирани
проверки на обекти във
фуражния сектор и
проверки за безопасност
на фуражите за 2010 г. са
извършени.
През 2010 г. са
извършени:
- 1145 броя проверки на
обекти за търговия на
едро и търговия на
дребно с ВМП. При
проверките са съставени
45 броя актове за
установяване на
административно
нарушение и 261 броя
предписания.
- 8 бр.проверки на обекти
за производство на ВМП,
при които е съставен 1
брой акт за установяване
на административно
нарушение ,издадени са
7 броя пред-писания и е
отнет 1 лиценз за
производство на ВМП.

Брой проверки на фуражи;
Брой контролирани пратки с
фуражи

1

Брой извършени инспекции на
производители и търговци на
ВМП

2

87.Осъществяване на контрол за
наличие на остатъци от
ветеринарномедицински препарати и
замърсители на околната среда в
животни и хранителни продукти от
животински произход

88. Създаване на Специализирана
държавна администрация на бюджетна
издръжка към Изпълнителна агенция по
горите (ИАГ) за осъществяване на строг
държавен контрол при опазване на
обществените интереси спрямо
продуктите, функциите и услугите,
предлагани от горите на България, въз
основа на добрите национални
традиции и водещите практики в ЕС

89. Установяване на икономически
жизнени ДГС и ДЛС, чрез подходящи
механизми за инвестиции и
сътрудничество с предприемачите в
горите и подкрепа на инициативи за
развиване на разнообразни и
печеливши дейности

Гарантиране
безопасността на
суровини, храни и
живи животни по
отношение
недопускане на
остатъци от ВМП и
замърсители от
околната среда

Изпълнение на НМПКО –
Национална мониторингова
програма за контрол на
остатъци от ВМП в живи
животни и продукти от
животински произход,
предназначени за консумация
от хора

1. Изготвяне и приемане на нов
Закон за горите (ЗГ) и нов
Устройствен правилник на ИАГ

октомври

2. Структуриране на
Специализираната държавна
администрация за контрол на
централно, регионално и
местно ниво

януари
2011 г.

1. Създаване на
предприятие(я) “Държавни
гори” на национално и
регионални нива
2. Оптимизиране броя и
функциите на Държавни горски
стопанства (ДГС) и Държавни
ловни стопанства (ДЛС) и
преструктурирането им

януари
2011 г.

октомври

Изготвен цялостен
законов пакет за
оптимизиране на
организационната
структурата за
управление на
държавните гори чрез
разделяне на
обществените и
контролни функции от
икономическите и
стопански дейности
Функциониращи
икономически жизнени
ДГС и ДЛС

През 2010 г. от
служители на
регионалните
ветеринарно-медицински
служби са взети 2 103
броя проби от ферми с
различни видове животни
и предприятия за
производство и
преработване на
различни видове
продукти от животински
произход. Пробите са
изпратени в Централната
лаборатория по
ветеринарно-санитарна
експертиза и екология –
София за изследване по
различни показатели
съгласно НМПКО.
След приемането на
Закона за горите ще се
предприемат стъпки за
осъществяване на целта.

След приемането на
Закона за горите ще се
предприемат стъпки за
осъществяване на целта.

След приемането на
Закона за горите ще се
предприемат стъпки за
осъществяване на целта.
На основание чл. 24ж от
действащия ЗГ са
издадени заповеди за
оптимизиране броя и
функциите на ДГС и ДЛС

Брой взети проби

1

Изготвен нов Закон за горите;
Изготвен нов Устройствен
правилник на ИАГ

2

Брой създадени структури

3

Брой създадени предприятия

3

Брой оптимизирани ДГС и ДЛС10 бр.
Брой одобрени финансови
планове

2

90. Изработване на стратегически
документ за развитие на ловното
стопанство в Р България за периода
2010 – 2025 г. и актуализация на
законовия пакет, регламентиращ
развитието на ловното стопанство в
страната

1. Изготвяне на анализ и
изработване на Национална
стратегия за развитие на
ловното стопанство в Р
България за периода 2010 –
2025 г.
2. Изготвяне и приемане на
изменения и допълнения на
Правилника за прилагане на
ЗЛОД

3. Изработване и приемане на
Наредби по ЗЛОД

91. Внедряване на сертификацията,
като водещ инструмент на обществения
контрол в горите и гаранция за
многофункционалното им стопанисване

92. Осигуряване на равнопоставеност
на собствениците и държавна подкрепа
за развитие на общинската и частната
горска собственост

93. Подготовка и изпълнение на
програми за обучение на държавните
служители и служителите от
държавните търговски предприятия,
собствениците на недържавни гори, в
т.ч служителите на структурите

Разясняване на целите и
необходимостта от
сертификация, сред
недържавните собственици на
гори

Правно регламентиране на
равнопоставеност на
собствениците на гори в новия
ЗГ, както и в съответните
поднормативни актове
1. Изработване на програми и
графици за обучение на
държавните служители и
служителите от държавните
търговски предприятия

След приемането на
Закона за горите ще се
предприемат стъпки за
осъществяване на целта.

октомври

С ПМС № 224 от 04
октомври 2010г. са
приети изменения и
допълнения на ППЗЛОД.
В процес на изготвяне на
Наредби за изменение и
допълнение на: „Наредба
№ 6 за устройство на
горите и земите от
горския фонд и на
ловностопанските райони
в РБ” и
„Наредба №11 за
бонитиране на
дивечовите
местообитания”.

декември

декември

октомври

декември

Изготвен анализ

3

1

Брой разработени и приети
наредби по ЗЛОД

2

Прилагане на
обществен контрол в
горите, като гаранция
за
многофункционалното
им стопанисване

Проведени срещи и
консултации, обучение, 3
броя семинари

Разработена 1 бр. програма

3

Устойчиво
функциониране на
горите

Разписани са текстове в
новия ЗГ – изравнени
пълномощия, режими на
ползване, статут на
собственици и
регистрирани лесовъди.
Независим държавен
контрол.

Разписани в новия ЗГ и други
поднормативни актове правни
норми, регламентиращи
равнопоставеност на
собствениците на гори

1

След приемането на
Закона за горите ще се
предприемат стъпки за
осъществяване на целта.

Брой разработени и утвърдени
програми и графици

3

т.ч служителите на структурите
(общински предприятия, търговски
дружества и др.), които ги управляват за
изграждане на капацитет за бизнес
планиране, търговско управление,
поведение и финанси, работа с
програмите и мерките на ЕС

94. Прилагане на прозрачна, пазарно
ориентирана и регионално
диференцирана ценова политика на
горските продукти, услуги и функции,
вкл. създаване на борси за горски
продукти и електронна търговия с тях

95. Стимулиране на публично-частните
партньорства и дългосрочното
договаряне в горския сектор, в т.ч. за
развитие на инфраструктурата в горите

2. Провеждане на курсове и
семинари по предварително
изготвените и утвърдени
проекти, програми и графици
1. Оптимизиране на
поднормативната уредба в
горите и разработване на
методика с цел постигане на
прозрачна, пазарно
ориентирана и регионално
диференцирана ценова
политика на горските продукти,
услуги и функции
2. Усъвършенстване на
маркетинга на дървесината,
чрез провеждане на
периодични пазарни
проучвания и разработване на
ситуационни анализи за
осигуряване на по-висока
ефективност при договарянето
и продажбите на дървесина
1. Правно регламентиране на
публично-частните
партньорства (ПЧП) чрез
разработвания нов ЗГ както и
оптимизиране на съответната
поднормативна уредба
2. Приемане и изпълнение на
програма за строеж, ремонт и
поддръжка на горските пътища

Три курса;

Брой проведени курсове и
семинари;
брой обучени служители

2

Брой разработени и приети
поднормативни актове

1

20 бр. пазарни
проучвания и анализи

Брой извършени маркетингови
проучвания на вътрешния и
външния пазар

2

Нов Закон за горите –
второ четене в НС

Разписани в новия ЗГ правни
норми, регламентиращи ПЧП

1

Приета програма; осигурени
средства;
Изградени и ремонтирани
горски пътища (км)

1

декември
101 броя

Нов Закон за горитевторо четене в НС

декември
Стимулиране
развитието на
националния
горскопромишлен
комплекс, запазване и
създаване на нови
работни места
декември

октомври

Стимулиране
развитието на
националния
горскопромишлен
комплекс, запазване и
създаване на нови
работни места

476 хил. лв.

декември
15 км

3. Изучаване на европейския
опит и добрите практики за
прилагане на дългосрочни
проекти и договаряне в горския
сектор, чрез обмен на
специалисти и др. и
адаптирането им към
условията у нас

96. Разширяване дела на
оползотворяване на дървесната
биомаса от горите за енергийно
производство от възобновяеми
източници (потенциал до 500 МW)

97. Облекчаване на регулаторните
механизми в сектора, стимулиране на
фирми по места за въвеждане на
съвременни контролни механизми чрез
сертифициране на производството

Проучване, картиране и оценка
на горско-дървесната биомаса
като ресурс за енергия

1. Преглед и ревизия на
лицензионните и
регистрационни режими в
сектор “Гори”

2. Правно регламентиране
намаляването на
регулаторните механизми в
горския сектор в новия ЗГ

декември

Начало на
проучване
то октомври

Стимулиране
развитието на
националния
горскопромишлен
комплекс, запазване и
създаване на нови
работни места

октомври

Стимулиране
развитието на
националния
горскопромишлен
комплекс, запазване и
създаване на нови
работни места

октомври

10 от дирекциите на
природните паркове
реализираха проект
„Публично частните
партньорства в услуга на
природата и хората” по
ОПАК.
Проведени са 12
обучения в които са
участвали повече от 200
човека (служители на
администрациите и
местни заинтересовани
лица)
Участие в проект
финансиран от ЕБВР за
„Оценка на пазара за
търговско използване на
биомасата за
производство на топло и
електро енергия”.
В процеса на
разработване на новия
ЗГ бе извършен преглед
и оценка на режимите.
По проект на Световна
банка са изготвени
„Принципи за Наредба за
възлагане на дейностите
в горите и продажба на
дървесни и недървестни
продукти”.
В новия ЗГ са
предвидени правни
норми за намаляване на
броя изискуеми
документи.

Брой участия в проекти и
сключени браншови договори
на национално и международно
ниво

2

Извършено проучване и анализ

2

Намален брой ограничителни
режими в сектор “Гори”;

1

Разписани в новия ЗГ и други
поднормативни актове правни
норми, регламентиращи
намаляването на
регулаторните механизми в
горския сектор

1

3. Стимулиране регистрация и
дейност на фирми от горския
сектор в малки общини и
населени места

98. Внедряване разработването на
дългосрочни програми за
многофункционално развитие на горите
на регионално и общинско ниво

99. Създаване на обективни
възможности за пълноценно усвояване
на европейските фондове за горите,
стимулиране развитието на местната
икономика и бизнес и повишаване
обществената заинтересованост от
устойчивото и природосъобразно
стопанисване на горите

1. Включване в законовата
нормативна уредба за горите
на изискване за разработване
на дългосрочни планове за
многофункционално развитие
на горите на регионално и
общинско ниво
2. Провеждане на
разяснителни кампании за
многофункционално
стопанисване на горите в
рамките на Обществените
горскостопански съвети към
РИГ

1. Повишаване на
административния капацитет в
структурите на ИАГ и
Предприятие “Държавни гори”
за изготвяне на проекти и
кандидатстване за финансово
подпомагане по структурните
фондове на ЕС

декември

октомври

декември

декември

Децентрализация на
управлението на
горските ресурси чрез
постепенно
предприемане на
стъпки за доброволно,
икономически,
социално и екологично
обосновано
прехвърляне на права,
задължения и
отговорности от
държавата към
общините, на базата
на дългосрочно
договаряне
Децентрализация на
управлението на
горските ресурси чрез
постепенно
предприемане на
стъпки за доброволно,
икономически,
социално и екологично
обосновано
прехвърляне на права,
задължения и

В новия ЗГ са
предвидени правни
норми за определяне на
нов ред за регистрация
на фирми за
упражняване на частна
лесовъдска практика.

Брой изготвени правилници,
наредби, инструкции

1

В новия ЗГ е предвиден
ново ниво на планиране
– областни планове за
развитие на горските
територии.

Разписани в новия ЗГ правни
норми, регламентиращи
разработването на
дългосрочни планове

1

След приемането на
Закона за горите ще се
предприемат стъпки за
осъществяване на целта.

Брой проведени разяснителни
кампании

3

Брой обучения по ОПАК
(семинари, кръгли маси
и др.) – 9 бр.
Обучения по стопанско
управление на служители
от РДГ, ДГС и ДЛС – 4
бр.
Езикови курсове – 1 бр.
Брой обучени служители
- 335

Брой проведени обучения;
Брой обучени служители

2

2. Организиране на
информационни кампании и
семинари за разясняване на
възможностите за
кандидатстване по ПРСР и
ОПОС

100. Създаване на междуведомствен
съвет за научно обслужване, участие в
реализиране и внедряване на
европейски и световни проекти и
инициативи относно превенцията и
адаптацията на горите към
климатичните промени

1. Извършване на
подготвителни дейности по
създаване на
междуведомствен съвет,
уточняване на участниците в
него, неговия статут и др.
2. Създаване на
междуведомствен съвет със
съответния административен
акт
3. Разработване или участие в
изпълнение и внедряване на
международни проекти и
инициативи относно
превенцията и адаптацията на
горите към климатичните
промени

декември

задължения и
отговорности от
държавата към
общините, на базата
на дългосрочно
договаряне

Информационна
кампания за промените в
наредбите по ПРСР чрез
публикуване на наредби,
материали и указания в
интернет страницата на
ИАГ и/или изпращането
им в писмен вид на
хартиен и електронен
носител

Брой проведени мероприятия

2

Не са предприети
действия

Брой изготвени и приети
нормативни и поднормативни
актове

3

ноември

Не е създаден
Междуведомствен съвет

Създаден междуведомствен
съвет; проведено първо
заседание;
Изготвен план за действие

3

декември

Проект „FUTUREforest”
по програма INTERREG
IV C на ЕС
Проект „Климатични
промени и влиянието им
върху водния баланс” по
ОП за Югоизточна
Европа
Брой международни
участия – 7 бр.

Брой разработени проекти;
Брой участия в международни
проекти и инициативи

2

септември

Подобряване
защитата и
подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните промени

1. Разработен един
проект по програма LIFE
+ „Запазване на
генетичния фонд и
възстановяване на
приоритетни хабитати в
зони по НАТУРА 2000 – в
процес на одобряване;

4. Оптимизиране броя и
модернизиране на
специализираните звена по
лесозащита и горски
семеконтрол

декември

5. Изготвяне и прилагане на
нова концепция за статута и
дейността на опитните станции
към държавния горски сектор

септември

2. Участие в
международен проект
LIFE08 NAT/BG/000281
„Опазване и
възстановяване на 11
Натура 2000 места в
крайречни и влажни зони
в 10 местообитания по
Директивата за опазване
на природните
местообитания на дивата
флора и фауна в
българските гори”, чрез
който е закупено
оборудване на
лаборатория за
извършване на
изоензимен анализ на
горски репродуктивни
материали за ГСССофия на стойност
32199,60 лв.
Изготвена е концепция за
бъдещо развитие на
опитните станции към
държавния горски сектор

Брой разработени проекти;
Брой участия в международни
проекти и инициативи

2

Изготвена нова концепция;
Извършени действия по
прилагането й

2

101. Подобряване на мерките по
опазване на горите

Разработване, обсъждане и
приемане на програма с мерки
и план за действие за опазване
на горите, съвместно с
полицейските служби,
неправителствения сектор,
общините и др. във връзка с
новите структури в държавния
горски сектор

102. Осъвременяване националния
план за превенция и защита на горите
от пожари и подобряване контрола за
реализиране на противопожарните
дейности в горите

Актуализация на националния
план за превенция и защита на
горите от пожари и
подобряване контрола за
реализиране на
противопожарните дейности в
горите предвид новия ЗГ и
новите структури в държавния
горски сектор

септември

декември

Подобряване
защитата на
българските гори

През 2010г. всички РДГ
изготвиха регионални
програми за опазване на
горите, дивеча и рибите.
Проведени са заседания
на Националния
консултативен съвет, на
регионалните
консултативни съвети,
както и на местните
консултативни съвети.
Разработени са програми
за сътрудничество при
опазване на горите.
Подписана бе и План
програма за
взаимодействие между
институциите при охрана
на горите. Разработен е
проект на Наредба за
осъществяване на
дейностите по контрол и
опазване на горските
територии и движението
по горските пътища.

Изготвени, обсъдени и приети
мерки;
План за действие за опазване
на горите

2

Подобряване
защитата на
българските гори

Ежегодно се изготвят и
приемат регионални
програми. Актуализират
се оперативни планове
на всички ДГС и ДЛС,
като се проверяват от
служители в ИАГ и ГД
„ПБЗН” към МВР.

Актуализиран национален план
за превенция и защита на
горите от пожари

1

103. Разработване и приемане на
съвременни, природосъобразни режими
за управление на горите в защитените
територии и тези попадащи в
европейската екологична мрежа
“Натура”

104. Провеждане на кампании за
разясняване на ползите от горите и
съвременните начини за опазването им
сред обществеността

Постигане и поддържане на
благоприятен консервационен
статус на горските
местообитания и
местообитанията на видове в
горите, включени в НЕМ
НАТУРА 2000 с особено
внимание към подпомагане на
недържавните собственици на
гори включени в нея

декември

1. Разработване и приемане на
Комуникационна стратегия на
ИАГ и регионалните й
структури

юни

2. Периодично провеждане на
информационни кампании и
други мероприятия, съвместно
с НПО и др. заинтересовани от
съдбата на българските гори
организации и институции

декември

3. Подкрепа на национални и
местни културни
образователни и научни
инициативи, свързани със
запазването на традициите и
бита на българите

декември

Подобряване
управлението на
горите в защитените
територии

Устойчив и
конкурентноспособен
горски сектор

С Протокол №11 от
08.06.2010 год. на
Националния съвет по
биологично
разнообразие са приети
Системи от режими и
препоръчителни мерки за
стопанисване на горските
типове местообитания,
внесени от ИАГ.
Приета е
Комуникационна
стратегия на ИАГ за
осигуряване на
прозрачност и
информиране на
гражданите и бизнеса.
Дирекциите на
природните паркове са
организирали,
реализирали и повече от
1000 информационни
кампании (участия в
предавания на
националните и
кабелните медии, както и
с материали в
централния и местния
печат)
Дирекциите на
природните паркове са
осъществили повече от
470 национални и
местни културни
образователни и научни
инициативи. Обхванати
са близо 20 500 деца,
ученици и студенти.

Брой разработени и приети
нормативни актове

2

Приета Комуникационна
стратегия

1

Брой проведени
информационни кампании и
семинари

1

Брой инициативи, участия и
информирани лица

1

105. Прилагане на общоевропейски
методи за оценка на
недървопроизводствените функции и
услуги от горите и на финансовото и
функционалното им осигуряване в
бъдещ период. Координиране
внедряването на принципа
“Ползвателят плаща” за ресурси от
горите, с останалите заинтересовани
ведомства

106. Стимулиране на биологичното
производство на продукти и
разширяване на екологичните услуги в
горските територии

107. Провеждане на целенасочена
политика за развитие на селските
райони и възраждане на техните
традиции отчитайки специфичните
особености на селските общности,
местния потенциал и насърчавайки
местната инициатива

1. Проучване на европейската
практика за осигуряване на
финансирането на публичните
ползи, услуги и функции на
горите
Залагане на текстове в новия
ЗГ, гарантиращи заплащането
на публичните ползи и услуги
осигурявани и предоставяни от
горите, в т.ч въвеждане на
“екологична такса” и др.
Промени в нормативната и
поднормативна уредба за
въвеждане на нови механизми,
управление и организация на
ползването на недървесни
продукти и услуги, осигуряваща
по-високи приходи за
собствениците и/или за
ползвателите

януари

октомври

Подобряване
защитата и
подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните промени

октомври

Извършено е проучване
и за предложени
текстове в новия ЗГ

Доклади и предложения за
новия ЗГ

1

Целта е изпълнена. В
новия ЗГ – глава
„Екосистемни ползи”

Доклад и предложения за новия
ЗГ

1

Изготвени са разпоредби
в новия ЗГ, свързана с
нови механизми за
ползване на
недървесните горски
продукти.

Приети промени в
нормативната и поднормативна
уредба

1

Изготвени наредба,
правила и указания

Създадена нормативна уредба

1

1. Създаване на нормативна
уредба за прилагане на
стратегии за местно развитие

юни

Създаване на
нормативни
предпоставки за
развитие на местните
инициативи

2. Създаване и подкрепа за
местни инициативни групи
(МИГ)

декември

Създадени и
подкрепени МИГ

Получени 54
предложения за
стратегии

Регистрирани 30 МИГ

2

декември

Възродени местни
традиции и съхранени
специфики на
селските общности
чрез подкрепените
микропредприятия

Одобрени 241
микропредприятия

Одобрени за подпомагане 400
микропредприятия

2

Изготвена междинна
оценка

Изготвена междинна оценка от
независими оценители

1

108. Подкрепа на бизнес начинания,
които възраждат местните традиции и
съхраняват спецификите на селските
общности

Подкрепа на микропредприятия
които възраждат местните
традиции в селските райони

109. Изготвяне на анализ за
възможностите за преразпределяне на
средствата между мерките от ПРСР

Изготвяне на междинна оценка
по ПРСР

декември

Оптимално
разпределение и
използване на
средствата от
ЕЗФРСР

110. Подобряване на инфраструктурата
в селските общини по отношение на
туризма, общинските пътищата,
водоснабдяването и канализацията
чрез мерки от ПРСР

111. Благоустройство на селата чрез
обновяване на сградния фонд на
социални заведения, на улиците,
парковете, културни и сгради с местно
значение чрез мерки от ПРСР

112. Създаване на центрове за услуги
за селското население, чрез мерки от
ПРСР, за подобрен достъп до култура,
развлечения и спорт, услуги за децата и
уязвимите групи, информационни и
комуникационни услуги

1. Подкрепа на общински
инфраструктурни проекти,
свързани с туризма

декември

2. Подкрепа на общински
пътища, водоснабдяване и
канализация

декември

1. Подкрепа за обновяване на
сградния фонд на социални
заведения в селските райони

2. Подкрепа за обновяване на
населените места в селските
райони чрез проекти за
улиците, парковете, културни и
сгради с местно значение

1. Подкрепа за обновяване на
центрове за услуги за селското
население

декември

декември

декември

Подобряване
качеството на живот,
развитие на
инфраструктурата и
основните услуги за
бизнеса и
населението чрез
подкрепени проекти за
общински
инфраструктурни
проекти, свързани с
туризма
Подобряване
качеството на живот,
развитие на
инфраструктурата и
основните услуги за
бизнеса и
населението чрез
подкрепени проекти за
общински пътища,
водоснабдяване и
канализация

Няма одобрени проекти

Одобрени поне 20
инфраструктурни проекти,
свързани с туризма

* Виж бележката в края
на таблицата

Одобрени поне 50 проекта за
общински пътища,
водоснабдяване и канализация

Одобрени поне 10 проекта,
включващи обновяване на
сградния фонд на социални
заведения

3

Одобрени 28 проекта

Одобрени поне 50 проекта за
изграждане/ремонт на улиците,
парковете, културни сгради и
сгради с местно значение в
селските райони

2

* Виж бележката в края
на таблицата

Одобрени поне 10 проекта за
изграждане/ремонт на центрове
за услуги за селското
население

Подкрепени проекти
за обновяване на
сградния фонд на
социални заведения
Подкрепени проекти
за изграждане/ремонт
на улиците, парковете,
културни и сгради с
местно значение в
селските райони
Подкрепени проекти
за изграждане/ремонт
на центрове за услуги
за селското население

3

2. Подкрепа за обновяване на
центрове за култура,
развлечения и спорт, услуги за
децата и уязвимите групи

3. Подкрепа за обновяване на
центрове за информационни и
комуникационни услуги

113. Осигуряване финансирането на
Националния план за развитие на
биологичното земеделие в България
2007 – 2013 г.

1. Актуализиране на
дейностите от Плана и
финансовите средства за
изпълнението им

2. Изготвяне и съгласуване на
финансова обосновка за
периода 2010 – 2012 г.

декември

Подкрепени проекти
за обновяване на
центрове за култура,
развлечения и спорт,
услуги за децата и
уязвимите групи

* Виж бележката в края
на таблицата

Одобрени поне 10 проекта за
обновяване на центрове за
култура, развлечения и спорт,
услуги за децата и уязвимите
групи

декември

Подкрепени проекти
за изграждане/ремонт
на центрове за
информационни и
комуникационни
услуги

* Виж бележката в края
на таблицата

Одобрени поне 10 проекта за
изграждане/ремонт на центрове
за информационни и
комуникационни услуги

декември

Приоритетно
изпълнение и
реализация на
заложените в
Националния план за
развитие на
биологичното
земеделие в България
през 2007 – 2013 г.
дейности и задачи
чрез одобрен
актуализиран план за
развитие на
биологичното
земеделие

Не е актуализиран

Одобрен актуализиран план за
развитие на биологичното
земеделие

декември

Изготвена и одобрена
финансова обосновка

Не е изготвена поради
липса на финансови
средства

Изготвена и одобрена
финансова обосновка

3

3

Насърчаване на
земеделските стопани
за използване на
Създаване на отделен слой на
възможностите за
До края на 2010 г. е
местата по Натура 2000 в
114. Стартиране прилагането на
подпомагане в
извършена основната
предвидените за стартиране на поСИЗП, както и отделен слой на декември
Коригиран софтуер
2
областта на
работа по изготвянето на
късен етап мерки от ПРСР
земите с висока природна
агроекологията и
двата отделни слоя.
стойност
компенсаторните
плащания в местата
по Натура 2000 чрез
коригиран софтуер на
СИЗП
*Действието се реализира чрез прилагането на мярка 321 от ПРСР „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. По мярката са одобрени общо 65 проекта за
211,4 млн. лв. По детайлна информация за насочеността на подкрепата може да бъде предоставена след изготвяне на Годишния доклад за изпълнение на мерките по ПРСР за
2010 г. (средата на 2011 г.)
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