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Приложение 5: Таблица с препоръки 

 
Страница в 
проект на 

ПРСР 

Глава в проект на 
ПРСР 

Препоръки на оценителя от екипа по извършване  

на  предварителната оценка   
Позиция на МЗХ 

 11 

2.1. Географски 
район,  покрит от 
програмата 

Препоръчваме МЗХ да продължи да използва 
българското определение за селски район в 
краткосрочен план, тъй като според министерството то 
най-добре отразява ситуацията на национално ниво и е 
най-подходящо за поставяне на цели и бюджетиране в 
рамките на проекта на ПРСР. В дългосрочен план обаче 
препоръчваме МЗХ да обмисли варианта за коригиране 
на определението спрямо общата за ЕС категоризация, 
за да може да се даде възможност за по-добро 
сравнение с останалите държави-членки.  

Препоръката се приема частично. 
Коригирането на определението спрямо общата за ЕС 
категоризация е пряко обвързано с ангажиментите, 
поети в СП на Р България, с допълняемостта с другите 
програми по ЕСИФ, както и с осигуряването на 
приемственост на интервенциите от предходния 
програмен период. 
 

 11 - 137 

Глава 4: АНС Препоръчваме МЗХ да подобри АНС, за да осигури 
още по-добра, подробна и изчерпателна картина на 
селскостопанския и горския сектор и развитието на 
селските райони в България, въз основа на по-
подробните препоръки по-долу.  

Препоръката се приема. 

 13 - 114 

I. Социално-
икономическо 
положение в 
селските райони И 
глава ІІ. 
Земеделие, горско 
стопанство и 
анализ на веригата 
за доставки на 
храни   

Препоръчваме да се гарантира, че описанието на 
проблемите е документирано и обосновано в 
достатъчно голяма степен (примери за това са посочени 
в Доклада за предварителна оценка).  

Препоръчваме да се добави по-целенасочена 
информация или научноизследователски доказателства, 
за да се докажат окачествяващите твърдения, където 
това е приложимо (примери за това са посочени в 
Доклада за предварителна оценка). 

Препоръчваме всички представени данни да бъдат 
анализирани и използвани в ПРСР, за да няма данни, 
които са представени изолирано (примери за това са 
посочени в Доклада за предварителна оценка). 

Препоръката се приема.  
 
Където е възможно и необходимо е добавена 
информация. Проверена е и обосновката на 
представените заключения. Добавени са източниците 
на качествената информация, въз основа на известни и 
всепризнати теоретични формулировки.  
 
Засилена е връзката между АНС, потребности, 
интервенционна логика и дизайн на мерките. 
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Препоръчваме проблемите, въпросите и потребностите, 
които са добре представени и документирани в АНС да 
бъдат отразени и в последващите приоритети, 
интервенционна логика и дизайн на мерките.  

 13 - 114 

Глава ІІ. 
Земеделие, горско 
стопанство и 
анализ на веригата 
за доставки на 
храни 

В определенията на съответните приоритети да се 
включат подробни описания на земеделските структури 
по отношение на производство, специализация и 
размер, за да може приоритизацията да се основава на 
конкретни данни. 

Препоръката се приема -  там, където има налични 
данни, тази информация е била включена. 
 

 13 - 114 

Да се подобри анализът на конкурентоспособността на 
отделните подсектори и продукти и на движещите 
сили, които създават тенденциите, за да може да се 
правят по-добри заключения и съответни предложения 
за интервенции.   

Препоръката се приема по принцип. 
Най-важната налична информация, която разкрива 
условията и важността на ключовите подсектори в 
селското стопанство е предоставена. Не са налични 
данни, който да дадат възможност за подробен анализ 
по подсектори. 

 13 - 114 
Да се подобри анализът на потенциалната роля на 
схемите за качество (тенденции в търсенето, 
продуктите предлагането).  

Препоръката се приема. 
Информацията е добавена. 

 13 - 114 

Да се подобри анализът на вноса и износа като се 
включат данни на ниво подсектори, за да може да се 
оценят причините за развитието в 
конкурентоспособността от единия подсектор към 
другия. 

Препоръката се приема. 
Добавена е информация за 2012 г. за износа на 
основните групи продукти (с дял над 5%). 

 25-29 
I.4 Бедност и 
уязвими групи  

Като цяло препоръчваме да се обърне внимание на 
въпроса с бедността и уязвимите групи в по-
последователен порядък в цялата програма.  

Препоръката е неразбираема и не е достатъчно 
конкретна.  

 25-29 

Препоръчваме текстът, посветен на бедността и 
уязвимите групи да бъде допълнен и разширен въз 
основа на съществуващата информация като се добавят 
факти, подкрепени от Евростат.  

Препоръката не се приема. 
Всички данни на Евростат  са на териториално ниво.  
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 25-29 

По отношение на анализа на териториалното 
разпределение на ромския етнос, ние препоръчваме 
общините да бъдат разделени на групи напр. такива с 
ромско население над 30%, такива с 20%-30% и с 10%-
20%. 

Препоръката не се приема. 
В съответствие със Споразумението за партньорство, 
интеграцията на ромите не е поставена като 
непосредствен приоритет по програмата и не се 
предвижда териториално насочване, което би 
изисквало подобен анализ. 

 25-29 
Препоръчваме в анализа на бедността да бъдат 
включени поуки от практиката от предходната 
програма.  

Препоръката не се приема.  
Няма проучвания, които да послужат за основа за 
обобщаване на поуките от практиката, свързани с 
бедността.  

 29-36 

I.5 Социална и 
техническа 
инфраструктура, 
публични услуги и 
качество на живот 
в селските райони 

Препоръчваме да се внесат корекции в информацията в 
общата точка I.5, свързани с тенденциите в приходите 
на местно ниво и разходите на общините, за да се 
отрази ситуацията в общините в селските райони. 
Разликите между тях и останалите общини, които не 
попадат в обхвата на определението, са значителни, 
особено по отношение на собствените приходи, което 
прави тези общини силно зависими от отпуснатите от 
правителството на централно ниво средства.  

Препоръката не се приема.  
Този раздел е съкратен в съответствие с препоръките 
на Комисията за фокусиране на анализа, към 
проблеми, които могат да се адресират с интервенции 
по програмата. 

 29-36 

Препоръчваме да се представят основните заключения 
относно капацитета на общините за предоставяне на 
обществени услуги като се подчертаят сериозните 
проблеми като липса и квалификация на човешките 
ресурси, особено в общини с население по-малко от 5 
000 жители.  

Препоръката не се приема.  

Обосновката е както посочената по-горе 

 30-34 

Социална 
инфраструктура и 
услуги 

При ключовите показатели препоръчваме да се 
анализират тенденциите и причините за тези 
тенденции, които са илюстрирани в данните, 
представени в четирите графики в точката, посветена 
на социалната инфраструктура и услуги.  

Препоръката не се приема.  

Анализът дава достатъчно информация за тенденциите 
и факторите, които ги обуславят.  



 
Изготвяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., България  

 

4 
 

 
Страница в 
проект на 

ПРСР 

Глава в проект на 
ПРСР 

Препоръки на оценителя от екипа по извършване  

на  предварителната оценка   
Позиция на МЗХ 

 30-34 
Препоръчваме към тази точка да се добавят данни за 
качеството, тъй като това би отразило състоянието на 
социалните услуги по по-добър начин.  

Препоръката не се приема.  

Препоръката не е достатъчно ясна. 

 34-35 

Културни 
дейности Проблемите, представени в точката, посветена на 

културните дейности са свързани предимно с 
инфраструктурата на културните услуги и в много по-
малка степен със самите услуги и тяхното качество. 
Препоръчваме ударението да се измести и да се обърне 
по-голямо внимание на реалните потребности на 
бенефициентите. 

Препоръката не се приема.  

Няма достатъчно надеждни данни за качеството на 
услугите в областта на културата, отдиха и спорта. 
Програмата може да подпомага само, интервенции в 
областта на инфраструктурата и е допустимо да се 
направи извода, че ако такава инфраструктура липсва 
или е в много лошо състояние бенефициентите нямат 
достъп или получават неадекватно качество на 
услугите.  

 35 

Водоснабдяване и 
канализация 

Препоръчваме да се включи проблемът, свързан с 
реформата на институционалната организация на 
управлението на системите за водоснабдяване и 
канализация, който е важен с оглед на устойчивото 
развитие на сектора в бъдеще.  

Препоръката не се приема.  

Тези проблеми са подробно описани и адресирани в 
съответните секторни стратегии. Приоритетите на 
програмата са определени в съответствие със 
секторните стратегии. 

 35 

Поради посочения критерий за допустимост по мярка 7 
„Инвестиции за доизграждане, без ново строителство 
на канализационната мрежа в агломерации с под 2, 000 
е.ж. в селските райони са допустими ако е налице 
висока степен на изграденост на канализационната 
мрежа (между 90% и 100%)”, препоръчваме да се 
предостави информация относно състоянието на 
проникването на мрежата в рамките на споменатия 
обхват и дали това състояние не би се превърнало в 
пречка за реализирането на всяка инвестиция, като се 
вземе предвид ниското ниво на готовност на 
канализационната инфраструктура в селата като цяло.  

Препоръката не се приема.  

Приоритетите на програмата са определени в 
съответствие със секторните стратегии. 
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 35 

Препоръчваме корекции да бъдат внесени в цифрите за 
канализационните мрежи, за които в таблица 15 се 
твърди, че възлизат на 27 368 км., а в самия текст, че 
надвишават 40 000 км. В текста са установени и други 
несъответствия между цифрите, като те са включени в 
Доклада за предварителна оценка.  

Препоръката не се приема.  

Данните в таблицата показват дължината на мрежата 
която според местните власти трябва да се подобри, а 
не общата дължина на мрежата. 

 36 
Производствена 
инфраструктура 

Препоръчваме тази точка да бъде доразвита, тъй като 
посоченото в момента е недостатъчно.  

Препоръката се приема.  

Където има налична информация е добавен текст. 

 36-37 

Потребности от 
модернизация на 
социалната и 
техническата 
инфраструктура 

 

Освен извършеното проучваме, ние препоръчваме да се 
добави още един източник на информация относно 
потребностите от модернизация на инфраструктурата. 
Много е вероятно информация от анализ на проектите, 
с които общините са кандидатствали по мерки 313, 321 
и 322 в предходния период да бъде полезна,  за да се 
идентифицират потребностите на местно ниво.  

Препоръката не се приема. 

Няма друго проучване чиито данни да са сравнително 
скорошни. Предишни проучвания (например на 
Световна Банка), показват сходни нужди за 
подобряване на инфраструктурата. Предвидено е 
съпоставяне на нуждите с данни от прилагането на 
М321 и М322 които са основните мерки на ПРСР 
2007-2013 финансиращи проекти за социална и 
техническа инфраструктура. 

 36-37 

Препоръчваме МЗХ да преразгледа потребностите от 
инвестиции в производствена инфраструктура (мярка 
7.4), предвид, както и нашият анализ показва, слабия 
интерес сред представителите на местните власти. Ако 
подмярката бъде запазена, препоръчваме в тази глава да 
бъде добавена обосновка. 

Препоръката се приема.  

Подмярката няма да се прилага в първоначално 
планирания вид.  

 37-39 

I.6 Достъп и 
използване на 
информационни и 
комуникационни 
технологии 

Препоръчваме да се преразгледа потребността на 
бенефициентите, а и икономическата обосновка и 
добавената стойност, свързани с инвестиции за 
предоставяне на широколентова връзка за общински 
центрове (в бялата зона) с население по-малко от 1 000 
жители, което се състои предимно от възрастни хора.  

Препоръката не се приема.  

Потребностите и приоритетите на Програмата са 
определени в съответствие със съответните секторни 
стратегически документи, където такава нужда е 
идентифицирана и са поети ангажименти за нейното 
задоволяване.   
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 40-42 

I.7 Социален 
капитал и 
капацитет за 
прилагане на 
подхода ЛИДЕР 

Препоръчваме да се анализът на подхода ЛИДЕР да се 
разшири така, че да включва поуките от практиката в 
по-голяма степен, за да може да се придобие по-ясна 
представа за потребностите на бенефициентите в 
следващия програмен период.   

Препоръката се приема.  

Текстът в тази точка е допълнен и прецизиран предвид 
предложенията. 

 40-42 

Силно препоръчваме, от една страна, да се анализира 
интересът сред бенефициентите към подхода за 
финансиране от повече от един източник (споменат в 
мярка 19 и Споразумението за партньорство), а от друга 
страна, наличният капацитет за прилагането му от 
МГД, особено възможността за създаване на 
координационен механизъм за неговото управление на 
национално ниво.  

Поради факта, че не е извършвано проучване не е 
включена информация за нагласите на 
бенефициентите за мулти-фондово финансиране. Ако 
екипа по предварителната оценка извърши такова 
проучване, то в анализа може да се представи 
информация от нагласите и мнението на 
бенефициентите.  От  анализа на данните за 
настоящата ситуация е видно, че основен извод и 
покука е продължаване на процеса за създаването на 
капацитет за прилагане на ЛИДЕР подхода в по-
голяма част от територията на селските райони. 
Прилагането на интегриран подход на ВОМР е 
предложение, което изхожда от СП и организирането 
на нормативната уредба за координиране и неговото 
прилагане  ще се реализира от МС. 

 40-42 
Препоръчваме частите аналитична информация, които 
са предоставени в описателната част на мярка 19 на 
ПРСР да бъдат включени в тази точка.  

Препоръката е неясна.   

 40-42 

За да се подобри качеството на анализа на ЛИДЕР, ние 
препоръчваме да се включат повече заключения 
относно досегашното изпълнение на подхода ЛИДЕР, 
да се подготви рамка на потребностите, а някои части 
от текста трябва да бъдат формулирани по-прецизно.  

Препоръката се приема. 

Текстът е отразен.  

 67-68 
II.4.3 Биологично 
земеделие 

Препоръчваме да се изготви кратко обяснение на 
приноса на биологичното земеделие към смекчаването 
на последствията от изменението на климата и 

Препоръката се приема.  
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адаптацията към него.  

 67-68 

Препоръчваме да се обясни значителната разлика в 
цифрите за лицата, занимаващи се с биологично 
земеделие през 2011 г. и 2012 г., представени в данните 
на проекта на ПРСР, като за източник се използва 
Евростат и цифрите от Аграрния доклад 2013 г., 
публикуван от МЗХ въз основа на собствени данни.  

Данните в двата доклада съвпадат, различието се явява 
при представяне в таблици/графики и в текст. В ПРСР 
2014, където се използва Евростат цифрите включват 
операторите и под-изпълнителите. В доклада за 
развитие на биологичното земеделие в България, 
данните за под-изпълнители са дадени в отделни 
графики или в текст под тях. 

 67-68 

Препоръчваме да се направи сравнение и анализ на 
интензивното развитие на сектора биологично 
земеделие и подпомагането, предоставено по мярка 214 
„Агро-екологични плащания”- подсхема „Биологично 
земеделие в периода 2007-2013”, включително на 
факта, че площта, одобрена за подпомагане за 
плащания за биологично земеделие през 2013 г. е 11 
пъти по-голяма от одобрените през 2008 г. площи, като 
делът на лицата, занимаващи се с биологично 
земеделие намалява.  

Препоръката се приема. 

 67-68 

Препоръчваме да се разгледа доколко добър е дизайнът 
на мярката за биологично земеделие от гледна точка на 
това тя да е привлекателна както за малки, така и за 
големи стопанства.  

Препоръката се приема. 

 67-68 

Препоръчваме в тази глава да се включи обосновката за 
въвеждане на подпомагане за биологично 
животновъдство в АНС, тъй като това ще подобри 
последователността на текста и ще даде допълнителна 
обосновка за включването на подпомагането.  

Препоръката се приема. 

 

 67-68 
Препоръчваме включването на абзац, в който да се 
обсъди въздействието на ПРСР 2007-2013 г. върху 
достигането на целта от осем процента на площите с 

Препоръката се приема и е добавен текст в подробния 
SWOT анализ. 
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биологично земеделие от Националния план за 
развитие на биологичното земеделие за периода 2006-
2013 г. и фактът, че по-малко от 1% от ИЗП е 
достигнат.  Препоръчваме на МЗХ да обмисли дали, 
след изтичането на Националния план за развитие на 
биологичното земеделие за периода 2006-2013, да не 
разработи нов план за това как да се реагира при 
недостигане на целите и как това се вписва в 
стратегията на проекта на ПРСР. 

 72-75 

II.7 Капитал, 
инвестиции и 
достъп до 
финансиране 

Препоръчваме следното да бъде разяснено: 
Инвестициите в трайни насаждения са втори по 
важност в предходния период, но в текста не пише 
нищо за това колко от тези инвестиции се дължат на 
изпълнението на някои от мерките от предходния 
период-мерки 112, 141 и др. или те се дължат на текущи 
структурни промени в българското земеделие (данни 
могат да бъдат получени от проучването за структурата 
на стопанствата и Агростатистика) 

Препоръката не се приема, тъй като няма налични 
данни.  

Мерки 112 и 141, по които има голям брой проекти 
свързани и със създаване на трайни насаждения, не са 
инвестиционни и ДФЗ не разполага с информация 
каква част от помощта е използвана за създаването на 
насажденията. 

  

Препоръчваме да се предоставят повече резултати от 
извършеното проучване, за да се идентифицират 
основните пречки като напр. трудностите, които 
стопаните изпитват при осигуряването на финансиране.  

Препоръката се приема - анализиран е трудният 
достъп до финансиране. 

  Препоръчваме за момента фонда за стабилизиране на 
доходите да бъде премахнат от проекта на ПРСР.  Препоръката се приема.  

 75-81 

II.8 Образование, 
обучение, система 
за съвети и 
въвеждане на 
иновации в 
земеделието 

Препоръчваме включването на информация за 
образованието и научноизследователската дейност в 
селскостопанската икономика (мениджмънт, маркетинг, 
финанси), както и за съществуващите мрежи и 
сътрудничество между български и европейски научни 
и изследователски институции и информация относно 
проектите, основани на т.нар. подход с по-широко 

Препоръката се приема.  

Анализът е разширен.  
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обществено участие. 

 75-81 

II.8.2 Потребности 
от обучение в 
земеделието и 
горското 
стопанство 

Данните в тази точка са от проучване, извършено за 
МЗХ през 2010 г. Препоръчваме да се поясни дали за 
период 2010-2013 г. важат същите тенденции.  

Препоръката се приема. 

 78-79 

II.8.3. 
Консултантска 
дейност от 
публични и частни 
организации в 
областта на 
земеделието 

Препоръчваме да се включи по-подробна информация 
относно мярка 114, както и относно обосновката и 
последствия от тази мярка, за да се избегнат бъдещи 
проблеми и по-добре да се структурират мерките 
свързани с консултантски услуги в ПРСР 2014-2020 г.  

 

Препоръката се приема – по принцип. 

Това ще се отрази в текста на мярка 2 в част 
„Проверяемост и контролируемост на мярката 
„Рискове при прилагането на мярката”, където са 
описани опитът от прилагане на мярка 114 и 143 на 
ПРСР (2007-2013 г.). 

 

 80-81 
II.8.4. Иновации в 
земеделието 

Препоръчваме включването на резултатите от 
проучването „Управление на иновациите в селското 
стопанство”. 

Препоръката се приема. 

 

 80-81 

Препоръчваме включването на точка, свързана с 
типовете иновации, които ще се подпомагат по ПРСР 
2014-2020 г. Ясните определения за типовете иновации 
ще спомогнат за по-доброто идентифициране на 
площите за подпомагане в тази сфера при различните 
селскостопански и горски производители и при 
производителите на храни, както и в селската 
икономика и за оценката на иновативността на 
проектите, предложени по съответните мерки.  

Препоръката се приема частично.  

Има определение за иновация. Видовете иновации, 
които ще се подкрепят са описани в стратегията и 
мерките на ПРСР (2014-2020 г.). 

 81-85 II.9 
Хидромелиоратив
на инфраструктура 

На различни места използваната мерна единица е дка. 
Препоръчваме всички данни да бъдат представени в ха.  Препоръката се приема. 

 81-85 Препоръчваме четирите ПУРБ да бъдат преразгледани, 
за да се установи дали някой от тях не включва 

Препоръката се приема. . Ще бъдат направени 
допълнения след официалното разработване и 
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напояване в програмата си от мерки, както и да се 
установи дали съществува речен басейн, категоризиран 
със статус по-нисък от добър, по отношение на 
количеството на водата. Тези констатации трябва да 
станат част от подхода към напояването в проекта на 
ПРСР.  

приемане от МЗХ на Стратегията за укрепване на 
конкурентоспособността на селското стопанство и 
устойчивото управление в хидромелиоративния сектор 
и опазване на вредното въздействие на водите, 
изготвено от Световна банка. 

В ПРСР е отразено, че нетно увеличение на 
напояваните площи не се допуска при потенциален 
недостиг на водни ресурси. В сега действащите ПУБР, 
оценката е за състояние на качеството на водите, но не 
и за количество. Предстои актуализацията им от 
МОСВ. Независимо от това в националното 
законодателство (ЗВ, ЗООС) е предвидено всеки 
инвестиционен проект, включващ ползване на води, да 
се съгласува със съответната басейнова дирекция. 

 81-85 

Препоръчваме засилване на връзката между 
хидромелиоративната инфраструктура и смекчаването 
на последиците от изменението на климата  и 
адаптацията към него. 

Препоръката се приема по принцип. Ще бъдат 
направени допълнения след официалното 
разработване и приемане от МЗХ на Стратегията за 
укрепване на конкурентоспособността на селското 
стопанство и устойчивото управление в 
хидромелиоративния сектор и опазване на вредното 
въздействие на водите, изготвено от Световна банка. 

 81-85 

Силно препоръчваме тенденциите за въздействие на 
изменението на климата и най-засегнатите райони да 
бъдат анализирани съвместно с мерките от програмите 
на ПУРБ и статусът на водите в различните водни 
басейни, за да се идентифицират приоритетни области 
за инвестиции в напояване, като целта е усилията и 
ресурсите на ПРСР да се насочат към 
приоритизираните области.  

В четирите плана са предвидени такива мерки. 
Предвидена е актуализация на ПУРБ, която трябва да 
приключи в края на 2015 г, включително да се посочат 
зоните със засушаване. Това би било предпоставка за 
приоритизиране. Ще бъдат направени допълнения 
след официалното разработване и приемане от МЗХ на 
Стратегията за укрепване на конкурентоспособността 
на селското стопанство и устойчивото управление в 
хидромелиоративния сектор и опазване на вредното 
въздействие на водите, изготвено от Световна банка. 
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 81-85 

Препоръчваме данните за напоителната 
инфраструктура да бъдат осъвременени като се има 
предвид, че последните данни (които са използвани и в 
Националната стратегия за управление и развитие на 
водния сектор през 2012 г., без да се направи 
осъвременена оценка на състоянието на тези 
съоръжения) са от 2000 г.  

Препоръката се приема – по принцип. 

Добавени са данни до 2012 г. за някои показатели. 
Цитираните данни от 2000 г са последните официални 
данни, затова анализът стъпва основно върху тях. Ще 
бъдат направени допълнения след официалното 
разработване и приемане от МЗХ на Стратегията за 
укрепване на конкурентоспособността на селското 
стопанство и устойчивото управление в 
хидромелиоративния сектор и опазване на вредното 
въздействие на водите, изготвено от Световна банка. 

 81-85 

Препоръчваме да се разгледат и приоритизират 
значителните загуби на вода (70-80 %), които оказват 
въздействие върху поне 88 335 малки стопанства, които 
използват обществени напоителни услуги. Във връзка с 
допълнителни въпроси в тази посока, които МЗХ 
трябва да разгледа, виж точка II.1.8.1. от проекта на 
Доклад за предварителната оценка. 

След проверка се установи, че посочените стойности  
за реализирани проекти по мярка 121 от ПРСР 2007-
2013 г. за площ в ха и стойност на проектите не се 
отнасят само за напоителните системи, а за целите 
проекти. Не могат да се посочат данни за площта, 
върху която са подобрени/възстановени напоителните 
системи и стойността на инвестициите само за тях, 
защото тези индикатори не са заложени. Текстът е 
редактиран. Общо одобрените проекти от ПРСР за 
периода 2007-2013 г. по мярка 121, в които са 
включени инвестиции в съоръжения и оборудване за 
напояване са 682 на брой за обща сума 40 697 907 лева 
(в сумата се включени и инвестиции, които не са 
свързани с напояване). От всички одобрени по мярка 
121 проекти 53 са за напояване на зеленчуци (7.8%). за 
напояване  на трайни насаждения  са  34%. 

 81-85 

От тази точка става пределно ясно, че има два различни 
типа земеделски стопани, които се нуждаят от 
напояване- дребните стопани, които зависят от 
обществени напоителни услуги и големите стопани, 
които са в състояние да инвестират в собствена 
напоителна инфраструктура и системи. Очевидно 

Препоръката не се приема. 

Според действащото законодателство не се прави 
разлика между фермерите, според размера на 
стопанството. Всички мога да правят инвестиции в 
напоителни съоръжения, само в рамките на 
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подходите за отговаряне на потребностите на всяка от 
групите са различни. Препоръчваме да се обърне 
внимание и на двата и те да получат своето обяснение 
тук.  

стопанството (парцелите, които ползват). Тази дейност 
се подпомага по мярка 4. За извършване на 
инвестиции в хидромелиоративна инфраструктура, 
която е разположена извън стопанството, трябва да е 
собствена или да се учреди право на ползване. 

 81-85 

Препоръчваме да бъде включена обосновка и анализ на 
следната слаба черта, представена в SWOT анализа: 
„Проблеми в стопанисването и използването на 
хидромелиоративните съоръжения, които 
затрудняват секторите с интензивно производство с 
висока добавена стойност” 

Препоръката се приема. 

 81-85 

Препоръчваме да се разгледат подробно проблемите, 
причинени от липсата на правила за изпълнение за 
сдруженията за напояване или от липсата на стратегия 
за хидромелиорация, виж свързаните с това 
предварителни условия.  

Препоръката се приема. 

 81-85 

Като цяло препоръчваме съкращаване на точката, 
посветена на хидромелиоративната инфраструктура 
чрез оптимизиране и поставяне на ударение върху 
въпросите от най-голяма важност за ПРСР 2014-2020 г. 
Подробностите могат да бъдат изнесени в приложения.  

Препоръката се приема по принцип. Ще бъдат 
направени допълнения след официалното 
разработване и приемане от МЗХ на Стратегията за 
укрепване на конкурентоспособността на селското 
стопанство и устойчивото управление в 
хидромелиоративния сектор и опазване на вредното 
въздействие на водите, изготвено от Световна банка. 

 89 

II.11 Организация 
на хранителната 
верига в България 

Препоръчваме разширяването на тази кратка точка за 
организацията на хранителната верига като се вземе 
предвид факта, че хранителната верига обикновено 
започва в стопанството, минава през преработватели и 
търговци на дребно на храни и напитки  докато 
достигне до крайния потребител.  

Препоръката се приема. 

Секцията е увеличена.  

 89 Препоръчваме включване и анализ на информация Препоръката принципно се приема.   
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относно структурата на хранителната верига във връзка 
с брой стопанства/ предприятия, брой заети лица и 
добавена стойност за всеки от секторите- производство, 
търговия на едро, търговия на дребно и услуги, 
свързани с храните и напитките 

Подходящите налични данни са ограничени, затова е 
добавена ограничена информация в част ХВП и 
Външна търговия 

 89 

Препоръчваме да се добави подходяща информация 
относно вноса и износа на суровини/ преработени 
храни по оператори и обороти, както и информация за 
променящи се предпочитания у потребителите.  

Препоръката принципно се приема.   

Подходящите налични данни са ограничени, затова е 
добавена ограничена информация в част ХВП и 
Външна търговия. 

 89-91 

II.12 Хранително- 
вкусова 
промишленост 
(ХВП) Представени са подходящи данни и тенденции за 

структурата на външната търговия, но ние 
препоръчваме да бъде включено и обсъждане на 
данните.  

Препоръката се приема, като цяло. 

Такава информация има в анализа в точка II. 14, но без 
представяне на първичните данни. Добавена е таблица 
с данните за износа на основните групи продукти (с 
дял над 5% за 2012 г.) съгласно „Комбинираната 
митническа номенклатура“, защото то е на ниво 
продукти и е най-целесъобразно. Разделянето съгласно 
НКИД-2008 не е целесъобразно, защото е по 
специализация на износителите. 

 89-91 
Препоръчваме да се оценят данните за различните 
продуктови групи, тъй като настоящите данни са доста 
общи и са предоставени само на ниво сектори.  

Препоръката се приема. 

Анализът за ХВП е разширен значително. 

 89-91 

Препоръчваме да се представи информация относно 
четирите подточки, изброени в тока II.1.11 ХВП в 
проекта на Доклад за предварителна оценка, 
включително относно състоянието и разработването на 
схеми за качество, както е  посочено в точка 
„Възможности” на SWOT анализа.  

Препоръката се приема. 

Добавена е информация за схемите за качество. 

 91-93 II.13 Горско Препоръчваме засилване на взаимовръзките между 
АНС, SWOT анализа, оценката на потребностите и 

Препоръката се приема. В окончателния вариант на 
Програмата е подобрена аргументацията на 
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стопанство подбора и дизайна на мерки като се предостави по-
подробен анализ на данните включени в тази глава.  

интервенционната логика.  

 91-93 

В момента виждаме, че се отделя твърде голямо 
внимание на площи, които не се подпомагат пряко от 
ЕЗФРСР (добив на дървесина, вторична обработка, 
горски пътища и др.) Ако този текст обаче бъде запазен 
в ПРСР, ние препоръчваме да се направи ясна връзка с 
контекста на ПРСР. МЗХ, например, може да включи 
аргументация, свързана с това как използването на 
остаряло оборудване влияе върху околната среда, как 
по-добрите пътища ще подпомогнат превантивните 
дейности, свързани с горските пожари и природните 
бедствия и т.н.  

Препоръката се приема.  

Връзката е изяснена и е добавен приоритет за 
повишаване на конкурентоспособността на 
дърводобива и дървопреработката.  

 91-93 

Препоръчваме текстът да бъде структуриран на базата 
на стълбовете, идентифицирани в Националната 
стратегия, а именно „горски ресурси”, „потребление 
на горски ресурси”, „горска индустрия” и „търговия с 
горски ресурси” (за последното липсват данни). 

Приема се  

Анализът е преструктуриран в раздел 4.1.1 на ПРСР. 

 91-93 

Препоръчваме някои от ключовите постижения, 
въздействия и проблеми от изпълнението на мярка 122 
в периода 2007-2013 г. да бъдат включени в АНС. 
Въпросите трябва да включват: как изпълнението на 
мярката е подобрило дейностите за управление на 
горите и как и до каква степен то е допринесло за 
модернизацията на сектора?  

Препоръката е релевантна, но не може да бъде 
изпълнена на този етап, тъй като не е извършвана 
оценка на М122. Освен това по мярката има много 
малък брой подпомогнати проекти (10 към края на 
2013г.), за да може да е очаква осезаем ефект върху 
сектора   

 91-93 
Препоръчваме точки III.11.6 и III.11.9 да бъдат 
преместени в тази глава, тъй като те не касаят пряко 
екологични или климатични въпроси.  

Приема се  

Анализът е преструктуриран в раздел 4.1.1 на ПРСР. 

 91-92 Препоръчваме доразработването на два важни 
показателя:  Приема се  
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• “Повишаване на БДС”: Кои фактори са довели 
до това повишаване и какво въздействие е 
оказала ПРСР 2007-2013 г.?  

• “Средна производителност на труда на една 
годишна работна единица”: за този показател 
са предоставени данни, но е оставено на 
читателя да прецени дали цифрите са добри 
или лоши. Освен това, тенденцията при 
производителността и факторите, които оказват 
въздействие върху нея трябва да бъдат 
обсъдени по-подробно.  

Причините са изяснени в раздел 4.1.1 на ПРСР. 

 91-92 
Препоръчваме важността на горските сектори в 
селските райони да бъде обхваната, тъй като там няма 
почти никакви алтернативи за заетост.   

Препоръката е неясна, а твърдението, че в селските 
райони няма почти никакви алтернативи за заетост не 
е подкрепено с данни и не отговаря на действителното 
състояние.  

 91-93 

Препоръчваме да се включи анализ за това как 
залесяването оказва въздействие върху дървесния 
запас, за да се осигури по-добра обосновка на мярката 
за залесяване.  

Не се приема. На дадения етап няма достатъчно данни, 
за по-точна оценка на залесяването върху дървесния 
запас  

 92 

Препоръчваме да се разгледат по-подробно 
екологичните въздействия от използването на остаряло 
оборудване, както и твърдението „Ниска е 
интензивността на добива на дървесина.” 

Приема се. Анализът е прецизиран.  

 92 

Препоръчваме информацията в точката „Горско 
стопанство” да бъде ограничена предимно до 
дърводобив и първична обработка, тъй като вторичната 
и по-нататъшната дървообработка са извън обхвата на 
ПРСР.  

Приема се. В раздел 4.1.1 анализът е ограничен до 
подпомаганите сектори. Разширеният анализ не са 
правени промени, тъй като секторите, потребяващи 
дървесина, влияят на търсенето на суровини.  

 93 Подпомагането на горски пътища по ЕЗФРСР е спорно. 
В резултат на това препоръчваме тази точка да бъде 

Не се приема. Състоянието на горските пътища влияе 
върху производителността на труда, а косвено и върху 
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заличена и въпросът, свързан с горските пътища да 
бъде споменат на кратко в точка „потребление на 
дървесина”. 

екологичното състояние.  

 96 

III.1 
Биоразнообразие 

Препоръчваме да се прибави кратък уводен параграф, 
който да обяснява богатото биоразнообразие в 
България и да въвежда областите с природна стойност 
(примерите са предоставени в съответната глава на 
Доклада за предварителна оценка). 

Препоръката се приема.  

 96 
Препоръчваме включването на кратък абзац, посветен 
на разнообразието на ландшафти, тъй като това е 
посочено в точката „Силни страни” на SWOT анализа.  

Препоръката се приема. 

 97 

III.2 Индекс на 
птиците в 
земеделските земи 

Препоръчваме в тази точка да бъде описана заплахата 
за птиците в обработваемите земи, която представлява 
разрастването на площите с рапица за производството 
на масло.  

Препоръката не се приема. Няма налични данни, които 
да потвърждават негативното влияние на рапицата 
върху птиците 

 97 

Препоръчваме анализът на птиците в горски 
местообитания да бъде завършен например със 
съпоставими цифри, налични в Доклада за състоянието 
и опазването на околната среда за 2013 г. 

Препоръката се приема. 

 97-99 

III.3 Натура 2000 Препоръчваме липсата на съгласуваност между 
изискванията за допустимост на земите и 
определенията за постоянни пасища по схемата СЕПП 
от Стълб I и плащанията за положителен принос към 
околната среда по Стълб II да бъде анализирана  по-
подробно, като трябва да се идентифицират и дейности 
за справяне с нея.  

Препоръката се приема - по принцип, тъй като засяга 
плащанията по Стълб I. Не е отразено в ПРСР, но е 
отразено като слаба страна в SWOT анализа  

 99-100 
III.4 Земеделски 
земи с висока 
природна стойност 

Има ясно забележимо несъответствие между цифрите 
за земеделски земи с ВПС в таблица 53 на проекта на 
ПРСР и анализа в точки III.2. „Индекс на птиците в 
земеделските земи”, III.3. „Натура 2000” и II.2. 

Данните са предоставени от СИЗП. 
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 „Използвана земя за земеделски цели”. Препоръчваме 
грешните цифри да бъдат коригирани. 

 99-100 

Препоръчваме също така да бъде извършена преоценка 
на цифрите за площи с ВПС, тъй като считаме, че е 
много малко вероятно обработваемата земя с висока 
природна стойност реално да се е увеличила от 359 611 
ха през 2007 г. до 576 274 ха през 2013 г. 

Данните са предоставени от ДФЗ. 

 99-100 

Inter alia поради несъответствието между реалността и 
териториалното покритие на биоразнообразието и 
високата природна стойност на земеделската земя, от 
една страна и допустимостта/недопустимостта й за 
подпомагане, от друга страна, ние силно препоръчваме 
подходът и практиката, използвана за 
идентифицирането на земеделски земи с ВПС в 
България да бъдат преразгледани.   

Препоръката се приема - по принцип. 

 101 

III.5 
Агробиоразнообра
зие 

Препоръчваме подобряване на точката, посветена на 
агробиоразнообразието като се опише състоянието на 
местните породи и се обясни колко и кои породи са 
застрашени от изчезване, за да се осигури база за 
подпомагането по ПРСР 2007-2014 г.  

Препоръката се приема. 

 101 

Препоръчваме добавяне на обобщение на породите, 
които ще се подпомагат, броя животни, който ще бъде 
подпомогнат, както и въздействието върху общата 
популация в страната. Това ще даде възможност за 
оценка на настоящите потребности на местните породи 
и ще помогне да се определи дали популацията на 
някои местни породи не се е увеличила до такава 
степен, че те вече да не са застрашени от изчезване и да 
са достигнали устойчив брой.  

Препоръката се приема. 

 101 Препоръчваме включването на информация относно Препоръката се приема – очаква се информация. 
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състоянието, заплахите и потребностите на растенията 
важни за агробиоразнообразието, което е обект на 
подпомагане по новата агро-екологична мярка.  

 101-103 

III.6.2 Качество на 
водите 

Препоръчваме включване на броя стопанства, които 
нямат съответните подходящи съоръжения за 
съхраняване на тор в районите, където качеството на 
водата е недобро, както и предоставяне на информация 
относно техните потребности. 

Препоръката не се приема. Няма подходящи налични 
данни 

 101-103 

В точката за „Качество на водите” е представен списък 
от мерки, свързани със селското стопанство и селските 
райони от ПУРБ, като е посочено, че тяхното 
изпълнение изисква значителни финансови ресурси. 
Препоръчваме подпомогнатите по ПРСР 2007-2013 г. 
проекти, които са допринесли за изброените мерки от 
ПУРБ да бъдат обобщени.  

Препоръката не се приема. Няма подходящи налични 
данни 

 103 

III.6.3 Нитратно 
уязвимите зони в 
България 

Препоръчваме включване и обсъждане на промяната в 
покритието на НУЗ от 2004 до 2010 г. Анализът ще се 
подобри значително ако освен това бъде включено и 
обобщение на проектите, подпомогнати от запазените 
бюджети по мярка 121 и схемата за сеитбооборот по 
мярка 214, както и тълкуване на техния принос към 
състоянието на НУЗ.  

Приема се първата част на препоръката. Препоръката 
по втората част не се приема. Няма налични 
подходящи данни позволяващи да се направи анализ 
на влиянието на мярка 121 и 214 върху НУЗ 

 103 

Препоръчваме и включване на обобщение на 
проектите, подпомогнати от запазените бюджети по 
мярка 121 и схемата за сеитбооборот по мярка 214, 
както и тълкуване на техния принос към състоянието на 
НУЗ. 

Препоръката не се приема. Няма налични подходящи 
данни позволяващи да се направи анализ на влиянието 
на мярка 121 и 214 върху НУЗ 

 103 
III.6.4 Риск от 
наводнения 

Препоръчваме включване на кратко обсъждане за това 
кои от посочените мерки в точка „Риск от наводнения” 
ще се финансират с национални средства и кои ще се 

Препоръката се приема по принцип. Ще бъде отразена 
след официалното разработване и приемане от МЗХ на 
Стратегията за укрепване на конкурентоспособността 
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финансират по ПРСР 2014-2020 г.  на селското стопанство и устойчивото управление в 
хидромелиоративния сектор и опазване на вредното 
въздействие на водите, изготвено от Световна банка. 

 104-108 

III.7 Почви Препоръчваме включване на текст в точката „Почви” на 
проекта на ПРСР, посветена на полезащитните пояси 
като превантивна мярка срещу ветрова ерозия, предвид 
факта, че е възможно финансиране по ПРСР.  

Препоръката се приема. 

 104-108 
Препоръчваме представяне на резултатите за площите, 
подпомогнати по подсхемата за контрол на почвената 
ерозия по мярка 214 в периода 2007-2013 г.  

Няма налични подходящи данни позволяващи да се 
направи анализ на влиянието на мярка 214 върху 
почвите. 

 108-109 

III. 8 Климат Препоръчваме в рамките на ПРСР да се разгледа 
предприемането на действия за разработване на 
стратегия за адаптация на селските райони, с оглед на 
Европейска стратегия за адаптация, тъй като анализът 
на отрицателното въздействие трябва да започне в 
спешен порядък, а земеделските стопани трябва да 
бъдат информирани за промените в културите, които 
може да се окажат необходими.  

Препоръката се приема. 

 108-109 

Препоръчваме включването на информация за 
поглъщането на въглерод, което е от огромно значение 
за смекчаването на последствията от изменението на 
климата и в голяма степен е свързано със земеделския и 
горския сектор.  

Препоръката се приема. 

 108-109 

Препоръчваме данни и анализ конкретно по въпроса за 
полезащитните пояси да бъдат включени като част от 
ПРСР, за да се обосноват средствата, които ще бъдат 
налични за работа по тази система (виж точката за 
мярката).  

Препоръката се приема. 

 108-109 Препоръчваме добавянето на уводен абзац към точка 
„Климат” (пример е даден в проекта на Доклад за 

Препоръката се приема. 
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предварителна оценка) 

 108-109 

Препоръчваме въпросът за адаптацията към 
изменението на климата да бъде доразвит, защото в 
настоящия вариант на проекта на ПРСР той е 
представен силно ограничено. Поради уязвимостта на 
сектора препоръчваме целта да бъдат незабавни 
действия, свързани с адаптацията към изменението на 
климата.  

Препоръката се приема. 

 108-109 Препоръчваме добавянето на данни и анализ относно 
поглътителите и резервоарите за въглерод. Препоръката се приема. 

 108-109 

Препоръчваме включването на допълнителна 
информация относно поглъщането на въглерод поради 
ключовата роля на селскостопанския и горския сектор в 
тази сфера.  

Препоръката се приема. 

 108-109 

От гледна точка на климата, препоръчваме МЗХ да 
разгледа възможността интервенции в 
селскостопанския сектор, свързани с превозни средства, 
машини и сгради да бъдат с по-малък приоритет в 
сравнение с интервенции, насочени към почвите, 
животновъдството и управлението на оборски тор. Този 
факт трябва да бъде съпоставен с приоритизацията на 
конкурентоспособността в ПРСР като цяло, което 
изисква инвестиции в превозни средства, машини и 
сгради. Стратегическите решения в тази връзка трябва 
да бъдат прозрачни.  

Препоръката се приема. 

 109-110 

III. 9 
Необлагодетелства
ни райони 

Между 34% и 47% от ИЗП в НОР не е включена в 
специализирания слой земя в добро земеделско 
състояние в СИЗП и не е допустима за подпомагане по 
Стълб I. Това още веднъж подчертава липсата на 
последователност между определенията и 

Препоръката не се приема.  

Няма липса на непоследователност между 
определянето на допустимостта за Стълб I и Стълб II. 
Изискванията за площите, които са допустими за 
подпомагане по мерките  за необлагодетелстваните 
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допустимостта за подпомагане по Стълб I и II през 
периода 2007-2013 г. в България. Препоръчваме МЗХ 
да се опита да се справи с този въпрос.  

райони са същите, както и по СЕПП. 

 109-110 
Препоръчваме да се представи и анализира 
изпълнението на мерки 211 и 212 в периода 2007-2013 
г.  

Препоръката не се приема.  

Не смятаме, че е нужен анализ на мерки, които се 
прилагат успешно и равномерно през целия програмен 
период и правилата за тяхното прилагане остават 
непроменени. 

 110-111 

III.10 
Възобновяеми 
енергийни 
източници 

Препоръчваме да се поясни дали текстът се отнася до 
настоящата ситуация в ЕС, до настоящата ситуация в 
България или е свързан с бъдещ потенциал. От таблица 
56 може да се предположи, че вероятно става въпрос за 
ЕС. При това положение препоръчваме да бъде 
добавена информация относно България. 

Приема се, текстът е редактиран съгласно 
препоръката, а резюме представено и в настоящия 
АНС. 

 110-111 

Препоръчваме да се включи информация за енергията 
от възобновяеми източници, която се използва в 
българското селско стопанство и ако е възможно да се 
включи информация за потенциала на ВЕИ. 

Приема се, препоръката е отразена. 

 110-111 
Препоръчваме употребата на ВЕИ да е свързана 
единствено със задоволяване на собствените 
потребности на стопанствата и предприятията.  

Приема се. Това е посочено на много места в ПРСР.  

 111-114 

III.11 Гори Голяма част от добрите данни в точка „Гори” не са 
анализирани в достатъчна степен с оглед на 
последствията им за програмирането на РСР. 
Препоръчваме това да бъде направено.  

Препоръката е твърде обща. 

 111-114 
Препоръчваме в тази точка да бъдат включени някои 
ключови постижения, въздействия и проблеми от 
изпълнението на мерки 223 и 226. Въпросите трябва да 
включват: как тези мерки са повишили горските площи/ 

Препоръката се приема.  

Отразено е в ПРСР. 
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въглеродния запас и как са спомогнали за 
предотвратяването на горски пожари.  

 111-114 

Препоръчваме да се очертае ролята на горите като 
основен поглътител на въглерод. Такава информация е 
налична напр. в Третия национален план за действие по 
изменение на климата.  

Препоръката се приема.  

Отразено е в ПРСР. 

 - 

III.11.1 Ресурси Препоръчваме данните за собствеността върху горите 
да бъдат преместени в точка III.11.6, а данните за 
защитените гори и горите в Натура 2000- в точка 
III.11.7. 

Препоръката се приема.  

Отразено е в ПРСР. 

 - 

Препоръчваме данните за дървесните видове и състава 
на горите да бъдат насочени в по-голяма степен по 
същество, с по-ясна връзка с програмирането на ПРСР 
(значение на горското биоразнообразие, разнообразието 
на генетичните ресурси, предоставяне на екосистемни 
услуги и т.н.) 

Препоръката се приема.  

Отразено е в ПРСР. 

 - 

III.11.2 
Стопанисване на 
горите 

Препоръчваме включването на обсъждане на 
въздействието от представеното слабо изпълнение по 
отношение на осветленията и прочистките (това ще 
даде добра обосновка за интервенцията по ПРСР), 
както и представяне на развитието и 
предизвикателствата, свързани със сертифицирането на 
управлението на горите и управлението на гори с 
висока консервационна стойност.  

Препоръката се приема.  

Отразено е в ПРСР. 

 - 

III.11.3 
Екосистемни 
услуги  

Препоръчваме да се анализират и други услуги (като 
напр. задържане на вода, опазване на почвите и др.) 
освен туризъм и недървесни горски ресурси, които са 
само част от „временни” екосистемни услуги. Може да 
е полезно да се спомене също така, че на национално 
ниво няма приета методология за остойностяване на 

Препоръката се приема.  

Отразено е в ПРСР. 
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горските екосистемни услуги, което е сериозно 
предизвикателство. 

 - 

III.11.4 Въглероден 
запас 

Препоръчваме представените цифри да бъдат 
анализирани допълнително и да се очертае ролята на 
горите като основен поглътител на въглерод. Това е 
важно като обосновка за мерки 8.1,8.2 и 8.6. 

Препоръката се приема.  

Отразено е в ПРСР. 

 112 

III.11.5 Опазване 
на горите 

По отношение на други природни бедствия и стихии 
(освен пожари), препоръчваме да се подчертае, че с 
оглед на изменението на климата отрицателните 
последствия за горите могат да станат по-чести и с все 
по-сериозни.  

Препоръката се приема.  

Отразено е в ПРСР. 

 112-113 
III.11.7 Защитени 
гори и Натура 2000 

Препоръчваме таблица 72 да бъде пояснена- тя се 
отнася за България или за Натура 2000? 

Препоръката се приема.  

Отразено е в ПРСР. 

  

Препоръчваме да се включи информация за защитените 
гори, предимно гори в Натура 2000 и да се обсъди 
липсата на компенсаторни схеми в горския сектор, 
както и пропуснатите възможности по мярка 224 от 
предходния програмен период.  

Препоръката се приема.  

Отразено е в ПРСР. 

 115-120 

IV. Поуки от 
прилагането 

Частта за финансовото изпълнение съдържа предимно 
факти, свързани с количеството договорирани и 
изплатени средства, без анализ на тези факти, като не са 
идентифицирани и причините, които са довели до 
забавянето в преговорния процес и по-конкретно при 
отпускането на ресурса. Препоръчваме този недостатък 
да бъде отстранен.  

Препоръката се приема.  

Отразено е в ПРСР. 

 115-120 
Силно препоръчваме МЗХ да анализира всички мерки 
от периода 2007-2013 г. по същия начин по който сме 
анализирали АЕ мярка в точка II.4.12 на Доклада за 
предварителна оценка, включително мерки (121 и 123), 

Препоръката не се приема.  

Подробният анализ на всички мерки се прави в 
Годишния доклад за изпълнението на ПРСР в 
съответствие с Чл. 82(2) от Регламент (EО) № 
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които са пропуснати в настоящия анализ, въпреки че 
при тях е най-голямото усвояване на финансови 
средства.  

1698/2005г.  В ПРСР се включват само поуките. 

 115-120 

Препоръчваме да се анализира ниското, а след това 
драстично увеличаване на усвояването по подсхемата 
за сеитбооборот за защита на почвите и водите, за да се 
разберат причините и ако е възможно да се 
идентифицират някои поуки за останалите АЕ 
подсхеми.  

Препоръката не се приема. Този анализ е направен в 
Годишните доклади за изпълнението на ПРСР и в 
текста на предварителната оценка. Поуките от 
прилагането са взети предвид при дизайна на мярката.  

 115-120 

Препоръчваме да се включи преглед на ставката за 
плащания на площ, които са предприети през 2011 г. и 
които водят до повишаване на годишните плащания по 
мерки 211, 212 и 214.  

Не се приема, този въпрос не е пряко свързан с ПРСР 
2014-2020 г. 

 115-120 

Тъй като мярката за контрол на ерозията е важна и за 
новия период, както и за периода 2007-2013 г., ние 
препоръчваме да се анализира защо при процента на 
одобрение по нея продължава да има колебания, когато 
при всички останали той е стабилизиран?   

Не се приема. Няма достатъчно данни, за да се 
направи този анализ.  

 115-120 

Силно препоръчваме логиката на изпълнение в новия 
програмен период да бъде значително преразгледана, за 
да се постави по голямо и силно ударение върху 
реалното изпълнение на АЕ ангажименти на терен и 
очакваните екологични и климатични 
продукти/дейности и въздействие, както и за да се 
опрости бюрокрацията, която в периода 2007-2013 г. е 
значителна. 

Приема се. Дадените препоръки са част от 
изпълнявания План за действие за намаляване на 
процента на грешки по ПРСР 2007-2013 г.  

 115-120 Препоръчваме изменението на климата да бъде 
включено в анализа на предходния опит.  Препоръката е неясна.  

 115-120 Интервюираните заинтересовани страни препоръчват 
по-добро поддържане на електронната страница, Приема се. Предвижда се оптимизация на 
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мобилни екипи за подкрепа, оптимизация и системи за 
електронни документи и синхронизация с други 
министерства.  

документите.  

 115-120 

Препоръчваме обхващането на следните въпроси, 
свързани с горския сектор: 1) финансово изпълнение и 
нива на усвояване, 2) постигнато въздействие и 3) 
индикации за това какви са проблемите и какви 
дейности са планирани за разрешаването им в периода 
2014-2020 г.  

Не се приема. Този анализ е направен в други 
документи на ПРСР. Освен това мерките не са били 
предмет на подробна оценка, която би могла да 
осигури допълнителна надеждна информация.  

 115-120 

Препоръчваме също така включване на поуки от 
практиката във връзка с образование, обучение, 
системи за консултиране и иновации в селското 
стопанство. Въпреки че образованието и 
консултантските услуги са включени в някои конкретни 
мерки като напр. 111 и 114, към момента не са 
обхванати анализът на изпълнението и резултатите от 
тях.  

Препоръката не се приема. Анализ на поуките е даден 
в друг раздел на ПРСР.  

 121-125 

SWOT анализ Препоръчваме таблицата на SWOT анализа да бъде 
оценена отново. Описани и анализирани ли са всички 
съответни теми от АНС в SWOT  анализа и има ли теми 
в SWOT анализа, които не са отразени в АНС? Преглед 
на този аспект значително би допринесъл за връзката 
между SWOT анализа и АНС. 

Препоръката се приема. 

 121-125 

Препоръчваме да се направи обобщение на 
наблюденията от таблицата за SWOT  анализа в 
рамките на 1 стр. в него, за да се очертаят 
стратегическите варианти. 

Препоръката не се приема, тъй като не отговаря на 
утвърдената структура на Програмата.  

 127-137 
4.2 
Идентифициране 
на потребностите 

Препоръчваме в оценката на потребностите да бъде 
извършена оценка, а не просто идентифициране на 
потребностите т.е. да се изготви прозрачно 

Препоръката не се приема.  

Утвърдената структура на Програмата изисква в 
Раздел 4.2 да се представи идентифициране на 
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приоритетно подреждане на тези потребности една 
спрямо друга.  

проблемите. Оценката трябва да се представи в Раздел 
5.  Като цяло, бихме помолили да се смени 
формулировката на тази препоръка, тъй като може да 
се интерпретира и като съмнение на оценителите в 
прозрачността на процеса на оценка на потребностите 
и разработване на стратегията. Оценката на 
потребностите и разработването на стратегията е 
итеративен процес, който в България започна преди 
повече от година. Процесът включваше разработване 
на варианти, провеждане на срещи и многократно 
публично обсъждане със всички заинтересовани 
страни, при което се прецизираха и допълваха 
потребностите и тяхното приоритизиране.  

Отговор на ЕО: ЕО приема, че в ПП до известна 
степен има приоритетно подреждане на 
потребностите, но ние все още считаме, че 
приоритетното подреждане на потребностите може 
да бъде по-ясно описано в ПРСР като такава. 
Отдаваме дължимото и на итеративия процес и 
участието на заинтересованите страни при 
изготвянето на ПРСР. Виж препоръките ни относно 
участието на заинтересованите страни по-долу. 

 127-137 

В повечето случаи идентифицирането на 
потребностите, което не е това, което се очаква а 
именно оценка на потребностите, в текста е на съвсем 
общо ниво и рядко е пряко свързано със ситуацията в 
България, което до голяма степен затруднява 
намирането на пряка връзка между АНС и 
идентифицирането на потребностите. Затова силно 
препоръчваме потребностите да бъдат съотнесени към 
българския контекст.  

Препоръката се приема частично.  

Направен е нов преглед на всички идентифицирани 
потребности. Където е необходимо са направени 
корекции в текста. Като цяло оценката, че 
потребностите не са свързани с българския контекст 
не е достатъчно обоснована. Потребностите са 
формулирани по-общото, за да може да се контролира 
техният брой и да е възможно тяхното 
приоритизиране. Това не ги прави нерелевантни на 
българския контекст, тъй като са изведени от анализа 
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на настоящото състояние и SWOT анализа.  

 137 

Глава 4 

Преди точката, посветена на SWOT анализа, да се 
направи кратко обобщение на АНС, където да се 
обобщят заключенията от всеки от шестте приоритета.   

Препоръката се приема частично.  

Подготвено е резюме, но то е структурирано, около 
общите показатели за контекст, в съответствие с 
изискванията. 

  

 127-137 
Препоръчваме да се включат съображения, свързани с 
хоризонталните теми (пол, недопускане на 
дискриминация, равен достъп и т.н.). 

Препоръката не се приема.  

Това е направено в съответния раздел на Програмата.  

 137-153 

5. Описание на 
стратегията 

Подборът на мерки във всяка приоритетна област е 
твърде общ и не отразява в достатъчна степен 
българския контекст. Препоръчваме този недостатък да 
бъде отстранен. 

Препоръката се приема, където е необходимо текстът е 
ревизиран.  

Тази обща препоръка не е съгласувана с коментарите 
на оценителите по раздели, където като цяло има 
малко коментари в тази насока.   

Отговор на ЕО: С цел избягване на повторение, ние 
извадихме тези коментари от отделните точки на 
Доклада за предварителната оценка и 
предоставихме една обща препоръка,  която важи 
за цялата стратегия. 

 137-153 

Препоръчваме включването на обосновка за 
разпределението на ресурсите на общите цели, тъй като 
това разпределение би трябвало да отразява 
стратегията. Още веднъж, поуките от практиката и 
предходния опит също могат да бъдат взети предвид.  

Препоръката се приема.  

Обосновка е дадена в раздел 5.1  

 137-153 
Препоръчваме бюджетът за интервенции, свързан с 
приоритет 4 да бъде преразгледан, за да се осигури 
баланс между дейности и цели. Повишение с 26 750 000 
евро би осигурило адекватни екосистемни услуги за 

Приема се. Бюджетът за интервенции, свързан с 
приоритет 4 е преразгледан с цел осигуряване на 
баланс между дейности и цели. 
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много по-голяма площ и предоставяне на допълнително 
подпомагане за  горските генетични ресурси.  

 153-227 

6. Оценка на 
предварителните 
условия 

Таблиците за предварителните условия са 
изключително изчерпателни и ние силно препоръчваме 
те да бъдат преместени в приложение.  

Препоръката не се приема. 

Съгласно всички документи на ЕК оценката на всички 
предварителни условия се извършва в основния текст 
на ПРСР. 

 228-229 
7. Рамка на 
изпълнението 

Препоръчваме увеличаване на прозрачността и кратко 
обяснение на решенията, залегнали като част от 
Рамката на изпълнението.  

Приема се. Отразено в съответната секция на SFC2014.  

 230-392 8. Мерки Препоръчваме включване на бюджети, размер на 
подпомагане, цели и т.н. за всички мерки и подмерки.   

Бюджетите на мерките, целите и размерът на 
подпомагане е даден в съответния раздел на ПРСР.  

 230-392 

Препоръчваме да бъде представена йерархията на 
целите при всички мерки, за да се подобри връзката 
между обосновката на дадена мярка и съответните й 
показатели.  

Йерархията на целите на всички мерки е представена в 
Раздел 5.2 на Програмата. Целите на мерките са 
определени по приоритетни области.  

 230-392 
Препоръчваме поуките от практиката от предходния 
програмен период да бъдат включени в дизайна на 
всички мерки от проекта на ПРСР 2014-2020 г.  

Приема се. 

Поуките от прилагането на мерките е отразено в 
техния дизайн – условия за допустимост и избор на 
проекти.   

 230-392 

Препоръчваме да бъде включен текст относно оценката 
на проверяемостта и контролируемостта на всички 
мерки от МЗХ и РА и описания на възможните рискове 
за прилагането им и действията за ограничаването им. 

Приема се 

Текстът за проверяемостта и контролируемостта е 
ревизиран във всички мерки.  

 229-230 
8.1. Общи условия, 
приложими за 
повече от една 
мярка 

Препоръчваме определението за гори да бъде извадено 
от общите условия и поставено в съответните мерки. 

Бележката не се приема. Определението обслужва 
мярка 8 (с 5 подмерки), подмярка 12.2. и мярка 15 (с 2 
подмерки) 

 229-230 Препоръчваме МЗХ да се опита да интегрира схемата за 
качество и мерките за управление на риска сега и да не 

Не се приема 

Препоръката не достатъчно ясна и обоснована в 
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изчаква по-късен етап за това.  анализа на доклада за предварителна оценка.  

 229-230 

Препоръчваме също да се разгледа възможността в 
точката, посветена на общите принципи да се включи 
текст, свързан с критериите за подбор при различните 
мерки.  

Не се приема 

Принципите за подбор на проекти са дадени по всяка 
мярка  / подмярка.  

 229-230 

Ако БГ се класифицира като по-слабо развита, а 
ставката на помощта може да бъде 85%, може ли тази 
ставка да се използва за всички мерки, например мярка 
4 „Инвестиции във физически активи”? Ако това е така, 
препоръчваме да се внесат корекции.  

Препоръката е не е достатъчно ясна.  

 230-240 

Мярка 1: Трансфер 
на знания и 
действия по 
осведомяване   Препоръчваме, доколкото е възможно, дизайнът на тази 

мярка да бъде такъв, че  тя да е насочена към частния 
сектор отвъд селското и горското стопанство 
(хранително-преработвателна промишленост, търговия, 
занаяти и здравни услуги). 

Не се приема. Виж част 14 Допълняемост от ПРСР.  

SWOT анализът показва, че основната потребност е 
обучението в областта на земеделието и горското 
стопанство - 96.6% от управителите на стопанства 
притежават само практически опит в земеделието, и 
нямат специализирано земеделско образование (ЕС-27 
-71%, ЕС-12 – 85%) и само 1.3% от управителите на 
стопанства притежават висше земеделско образование. 
Поради ограничените финансови ресурси по мярката, 
тя трябва да се насочи към най-големите потребности 
от обучения. 

 232-235 

Подмярка 1.1 Препоръчваме разширяване на направленията на 
професионално образование и обучение по подмярка 
1.1, за да се подпомогне квалификация в сферата на 
маркетинга, предоставяне на услуги в селски райони и 
др. Възможни варианти са 341 „Търговия на едро и 
дребно”или 342 „Маркетинг и реклама”. 

Не се приема. Виж част 14 Допълняемост от ПРСР. 

 232-235 Препоръчваме повишаване на целевия брой участници 
в обучения по ПРСР 2014-2020 г. поне до 15 000. 

Препоръката се приема частично. В част 11.2 от ПРСР, 
съгласно съдържанието на индикаторния план се 
посочват само планиран резултат за брой участници в 
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обучението по подмярка 1.1., който е 8 000 заложен 
индикатор. Не се предвижда индикатор за общ брой 
обучени по всички подмерки.    

 232-235 

Препоръчваме да се изготви по-подробно 
разпределение на различните типове курсове, за да се 
направи по-добра оценка на разходите на участник.  
Според нашата оценка 1000 евро на участник за 
обучителни курсове с продължителност 6 и 18 часа е 
твърде висока сума, предвид местните условия. 

Приема се. С въвеждане на стандартните разходи 
препоръката е изпълнена. 

 232-235 
Препоръчваме общият прогнозен бюджет за подмярка 
1.1 да възлезе на 10 000 000 евро или, като алтернатива, 
дейностите и целите да се балансират с бюджетите. 

Приема се частично. Бюджетът на подмярка 1.1. е 
8 000 000 евро. 

 232-235 
Препоръчваме в описанието на подмярка 1.1 да се 
включат конкретни изисквания по темите, изброени в 
ПО на приоритет 5. 

Приема се. 

 235-237 

Подмярка 1.2 

Препоръчваме да се поработи допълнително върху 
системата, стойността, използването и разпределението 
на ваучерната система, както и върху изчисленията на 
максималната сума на бенефициент от 100 000 евро. 

Препоръката не се приема.  

Ваучерната система е посочена в „Методология за 
изчисление на ставката за подпомагане” във варианта 
на мярката от месец януари и в „Други важни въпроси” 
във варианта на мярка 1 от месец май. 

Максималната стойност 100 000 евро е за разходите за 
инвестиции и е в рамките на максималния размер на 
помощта, съгласно чл.21 от Регламент №702/2014 г. на 
Комисията от 25 юни 2014 г.    

 237-241 

Подмярка 1.3 Не е ясно как е изчислено прогнозното ниво на 
подпомагане на бенефициент от 50 000 евро. 
Препоръчва се да се опише как са определени сумите на 
подпомагането. 

Приема се. С въвеждане на стандартните разходи 
препоръката е изпълнена. 
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 237-241 

Препоръчваме да се увеличи максималната сума на 
бенефициент до 200 000 евро, за да се даде възможност 
на бенефициентите да инвестират в съвременни активи 
за демонстрационни цели. 

Не се приема. По подмярка 1.3. не са допустими 
инвестиции. 

 241-247 

Мярка 2: 
Консултантски 
услуги, 
управление на 
стопанството и 
услуги по 
заместване в 
стопанството 
Подмярка 2.1. 

В обхвата на подмярка 2.1 обаче не са включени 
консултантски услуги за хранително-преработвателната 
промишленост и за други отрасли от селската 
икономика. Препоръчваме да се включат и отделни 
консултантски услуги за неземеделски дейности в 
селските райони.  

 

Не се приема. Виж част 14 Допълняемост от ПРСР. 

 241-247 

Подмярка 2.1. Тъй като консултантския пакет се определя единствено 
на стопанство или горски стопанин, препоръчва се да се 
разработи консултантски пакет за хранително-
преработвателната промишленост и други типове малък 
бизнес в селските райони. 

Не се приема. Виж част 14 Допълняемост от ПРСР. 

 241-247 

Препоръчваме да се предприеме по-отворен подход към 
консултантите, които ще участват в подпомагането, 
предвидено по подмярката, като препоръчваме също 
обучението на консултантите да бъде проведено дори 
преди те да бъдат наети да работят по подмярка 2.1.   

Приема се частично. Прилагането на подмярка 2.1 ще 
бъде по правилата за обществените поръчки. Текстът 
на подмярка 2.3. е редактиран. 

 243-252 

Подмерки 2.1. и 
2.3. 

Препоръчваме да се изяснят разминаванията между 
Плана на показателите и допустимите разходи, описани 
в мярката, за да се даде възможност за оценка на 
бюджета. 

Приема се.  

 243-252 
Препоръчваме намаляване на целта от 8 593 
консултирани бенефициенти, което е посочено в Плана 
на показателите. Според нас това е нереалистично като 

Приема се. 
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се направи сравнение с изпълнението на мярка 114 в 
предходния програмен период.  

 252-272 

Мярка 4: 
Инвестиции във 
физически активи Препоръчваме да се направи изрична препратка към 

възможността за използване на ВЕИ за собствени 
нужди.  

Препоръката се приема.  

 

В текста на мярката е прецизиран текста по отношение 
възможността за инвестиционна подкрепа за 
производство на енергия от ВЕИ. 

 252-272 
Препоръчваме бюджетът във Финансовата таблица на 
ПРСР и Планът на показателите да бъдат приведени в 
съответствие един с друг.  

По отношение на отправената препоръка следва да се 
обърне внимание, че в Плана на показателите, към 
мярка 4 са включени и релевантните стойности от 
Тематичната подпрограма. Ще бъде включен текст в 
Програмата, с който се дава яснота в тази посока. 

 252-272 
Силно препоръчваме да се разпределят средства по 
различните подмерки, като абсолютен минимум на 
това, което може да се направи. 

Препоръката се приема.  

С цел прецизност и яснота в рамките на мярка 4 ще 
бъдат определени и бюджети по отделните под – 
мерки. 

 272-283 

Мярка 6: Развитие 
на стопанства и 
предприятия 

Подмерките допринасят и към хоризонталните 
приоритети, но не е посочено как. Необходимо е и се 
препоръчва да се разработи по-точно обяснение за 
техния принос.  

Препоръката се приема.  

 272-283 

Препоръчва се да се внесе пояснение или обяснение 
(определение) за микро-предприятия. Ако се използва 
общото определение (напр. на Националния 
статистически институт, според което микро-
предприятията имат по-малко от 10 служители), не 
става ясно защо и как мярката ще работи по отношение 
на идентифицираните потребности и защо МСП са 
изключени от подпомагането. 

Препоръката се приема.  

Дефиницията произтича от Регламента. В рамките на 
мярката могат да се подпомагат малки и средни 
предприятия на земеделски производители. 
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 272-283 

Препоръчваме се да се формулират конкретни цели за 
подмерките. Към момента целта „намаляване на 
сезонните колебания в заетостта” е твърде обща и 
може да бъде свързана с другите мерки, които 
улесняват дейностите по разнообразяването (напр. 
мярка 4). 

Препоръката не се приема, тъй като съгласно 
изискването на Регламента няма изискване за 
съществуване на такава точка. 

 272-283 

Препоръчваме съгласуване между цифрите по мярката, 
цифрите в АНС (виж напр. стр. 62 от версията на 
проекта на ПРСР на английски език) и цифрите от 
периода 2007-2013 г. (виж напр. информацията от 
Годишния доклад за напредъка за 2012 г, стр. 31). 

Препоръката е много обща.  

 272-283 

Част от информацията в обосновката на мярката не е 
свързана пряко с определените цели, напр. 
образователната структура на населението и 
последствията от нея на регионално ниво отговарят в 
по-голяма степен на целите на мерки 1 и 2, а не толкова 
на мярка 6. Препоръчваме да се внесат необходимите 
корекции. 

Препоръката не се приема. 

Считаме, че този текст е допълнение към изведен 
проблем касаещ нивата на безработица и една от 
основните причини за влошаването на качеството на 
работната сила в селските райони, поради влошаване 
на образователната и възрастовата структура на 
населението. Тази информация допълнително 
подпомага извеждането на един от основните 
критерии за подбор на проектите, които се изпълняват 
от бенефициенти, които имат завършено средно или 
висше образование в областта на селското стопанство, 
ветеринарната медицина или икономическо 
образование със земеделска насоченост. 

 272-283 

Препоръчваме подобряване на разграничаването между 
мярка 6 и оперативни програми „Иновации и 
предприемачество” и „Развитие на човешките ресурси”, 
както и с Подпрограмата за малки земеделски 
стопанства и мерки 1, 2 и 4. 

Препоръката се приема.  

 

 272-283 Препоръчваме поне хоризонталните въпроси и поуките Препоръката се приема. 



 
Изготвяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., България  

 

34 
 

 
Страница в 
проект на 

ПРСР 

Глава в проект на 
ПРСР 

Препоръки на оценителя от екипа по извършване  

на  предварителната оценка   
Позиция на МЗХ 

от практиката, обсъдени за програмата като цяло (стр. 
116-120) да бъдат взети предвид, включително и 
информацията за това как тези проблеми ще бъдат 
разрешени в бъдеще (дори и ако просто продължат да 
бъдат  разрешавани по същия начин). 

Отбелязано е в т. „Проверяемост и контролируемост“ 

 273-277 

Подмярка 6.1 Препоръчваме да се разгледа как подмярка 6.1 е 
насочена към иновациите и дали тя не трябва да бъде 
създадена така, че да отразява потребностите на сектора 
за производство на плодове и зеленчуци по-адекватно.  

Препоръката се приема - принципно, но допълнително 
ще бъде обсъдена тази възможност.  

 283-300 

Мярка 7: Основни 
услуги и 
обновяване на 
селата в селските 
райони 

Препоръчваме доразясняване на посочения критерий за 
подбор „Проектът ще се изпълнява в райони 
идентифицирани като ‘малцинствени ”, който ще е 
приложим при някои от операциите. Трябва да се 
поясни кои са идентифицираните райони и какви са 
праговете за определянето на един район като 
„малцинствен”. 

Препоръката се приема.  

Критерият отпада от мярката 

 283-300 

Препоръчваме оптимизиране на критериите за 
допустимост и подбор по мярка 7 и всички подмерки, 
тъй като в момента те не предоставят ясна визия за типа 
подпомагане в рамките на  операциите, а освен това, в 
някои случаи, влизат в конфликт по между си.  

Препоръката се приема. 

Критериите за допустимост са променени, а 
критериите за избор отпадат от мярката съгласно чл. 8, 
параграф 1, буква „м“, „iv“ от Регламент (ЕС) № 
1305/2013 в ПРСР е задължително да се опише само 
подхода, с който се определят принципите по 
отношение на установяването на критериите за 
подбор, а не самите критерии за подбор. Мярката е 
прецизирана по съответния начин. 

 283-300 

Препоръчваме да се добавят критерии за подбор, 
свързани с климата напр. при всички проекти за 
обновяване на сгради да се изисква енергиен одит, 
както и задължително използване на ВЕИ за собствени 
нужди, за да се осигури принос към дневния ред, 

Препоръката се приема. 

Добавено е като принцип. 
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свързан с изменението на климата.  

 283-300 

Подмярка 7.1 Препоръчваме да се предостави цялостна и ясна 
аргументация на  необходимостта от инвестиции по 
подмярка 7.1, както и информация за това как тази 
интервенция ще се приложи на практика. 

Препоръката се приема. 

Обосновката на мярката е променена. Препоръчано е и 
анализната част на ПРСР да се промени. 

 283-300 
Подмярка 7.4. Препоръчваме точно да се посочат какви допустими 

инструменти са включени по подмярка 7.4, по-
конкретно при подточка „б” 

Препоръката се приема. 

Обосновката на мярката е променена. Препоръчано е и 
анализната част на ПРСР да се промени. 

 283-300 

Подмярка 7.6. Препоръчваме да се анализира потребността от 
инвестиции в сгради от религиозно значение и да се 
разгледа възможността за разширяване на обхвата на 
допустимите инвестиции и бенефициенти, за да се даде 
възможност за извършване на дейности за подобряване 
на състоянието на културното и  природно наследство 
отвъд кръга на сградите от религиозно значение. 

Препоръката не се приема. 

Тези дейности са регламентирани в мярка 6. 

 300-311 

Мярка 8 - 
Инвестиции в 
развитието на 
горските площи и 
подобряване на 
жизнеспособностт
а на горите 

Препоръчваме повишаването на бюджета за дейности, 
свързани с горското стопанство с 40 144 000 евро по 
приоритет 5, където помощта за системи за ранно 
предупреждение за превенция от горски пожари, 
дейностите по възстановяване и рехабилитацията на 
горски пътища е недооценена. 

Препоръката не се приема. 

Опитът от прилагане на мярка 226 показва, че въпреки 
ясно дефинираната нужда, допустимите бенефициенти 
не проявяват интерес. 

 300-311 

Препоръчваме разглеждането на последствията от 
приемането на национално определение за „гора”, 
което е различно от това в чл. 1 от Регламент № 
1305/2013. 

Препоръката се приема. 

Определението за гора ще бъде преместено от текста 
на мярката. 

 300-311 
Подмярка 8.1. 

Препоръчваме вариантът за създаване на полезащитни 
пояси да бъде изразен по-ясно.  

Препоръката не се приема. 

Създаването и поддръжката на горски полезащитни 
пояси ще се осъществява по под-мярка 8.6. 
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 300-311 

Подмярка 8.5 Въз основа на нашите изчисления, ние препоръчваме 
бюджетът по подмярка 8.5 да бъде увеличен с 
приблизително 30 144 000 евро или,  като алтернативен 
вариант, да се преразгледат целите, амбициите и 
възможностите за подпомагане, които са налични.  

Препоръката не се приема. 

Опитът от прилагане на мярка 226 показва, че въпреки 
ясно дефинираната нужда, допустимите бенефициенти 
не проявяват интерес. 

 300-311 

Подмярка 8.6 Препоръчваме на МЗХ да обмисли варианта за 
пилотното изпълнение на подмярка 8.6, тъй като опитът 
в тази сфера в България е ограничен и тъй като в АНС е 
направено предположението, че собствениците и 
управителите на гори (особено на частни и общински 
гори) нямат необходимите познания и капацитет що се 
отнася до спазването на определена екологична цел. 

Препоръката не се приема. 

Не сте предвидили възстановяване и поддръжка на 
горските полезащитни пояси. Освен това по тази под-
мярка са допустими за подпомагане и юридически 
лица управляващи държавни горски територии. 

 300-311 Препоръчваме повишаване на  бюджета за тази 
подмярка с  10 000 000 евро.  Препоръката не се приема. 

 311-315 

Мярка 9: 
Учредяване на 
групи и 
организации на 
производителите 

Препоръчваме в текста на мярката да се добавят 
пояснение и ясно определение във връзка с вариациите 
в изискванията за група на производителите съответно 
в проекта на ПРСР и Наредба 11. 

Допълнителните разяснения и определения  за група 
на производители ще бъдат уточнени в текстовете на 
наредбата за прилагане.  

 311-315 

Препоръчваме критериите за допустимост да станат по- 
ясни и прозрачни, както за потенциалните 
бенефициенти, така и за заинтересованите страни като 
напр. се добави определение за „малки и средни 
производители”.  

Препоръката се приема частично.  

Опитът от прилагането на мярка 142 показва, че  така 
разписани критериите за подбор са ясно дефинирани и 
прозрачни, и не създават  двойно тълкуване от страна 
на бенефициентите. По отношение на изискването за 
„малки и средни производители“ тя произтича от 
изискванията на регламента и ще бъде разписано в 
наредбата. 

 315-325 
Мярка 10: 
Агроекология и 

Ако МЗХ иска да запази схемата за растителните 
видове в мярка 10.2, ние препоръчваме обосновката за 
нея да бъде подобрена значително в цялата програма, 

Препоръката се приема.  
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климат включително в АНС и SWOT анализа.  

 315-325 

Препоръчваме да се определят конкретни цели както за 
мярката, така и за отделните схеми (към момента 
такива няма). Така и за партньорите на национални 
ниво и заинтересованите страни ще бъде по-лесно да 
разберат какво се очаква и дали то отговаря на 
потребностите им. 

Препоръката се приема. 

 315-325 Препоръчваме да се зададат целеви нива за всяка схема 
и да се гарантира последователността между тях.  

Препоръката не се приема. Дейностите свързани с 
агроекология и климат са съобразени с изпълнение на 
целите по опазване на околната среда. Тази дейност е 
приоритетна за ПРСР 2014-2020 и по нея ще бъдат 
одобрени всички кандидати, които отговарят на 
условията за допустимост по мярката. 

 315-325 

Като вземем предвид необходимостта АЕ подпомагане 
да бъде насочено ние препоръчваме географският 
обхват на схема „Поддържане на местообитанията на 
защитени видове в обработваеми земи с орнитологично 
значение” да бъде ограничен до парцели с 
местообитания от орнитологично значение, както са 
определени от Българско дружество за защита на 
птиците. Това вече бе приложено в предходния 
програмен период и доказа, че работи успешно. 

Препоръката се приема. 

 315-325 

Силно препоръчваме МЗХ да преразгледа тенденцията 
от предходния програмен период да наказва 
бюрократични грешки много по-строго от 
неизпълнението на задълженията, за които 
бенефициентът е получил подпомагане.  

Препоръката ще бъде взета предвид при разписване на 
националното законодателство за прилагане на 
мярката.  

 315-325 
Силно препоръчваме МЗХ да включи информация и да 
заеме позиция относно проблема с големия дял (69%) 
от АЕ бюджет, който към момента е отделен за схемата 

Препоръката е взета в предвид при планиране на 
средствата в новият програмен период и при 
ревизиране на бюджета по ПРСР 2007-2013 по 
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за сеитбооборот от 2013 г., която дори не е включена в 
новата ПРСР 2014-2020 г.  

отношение на изплащане на стари ангажименти. 

 325-329 
Мярка 11: 
Биологично 
земеделие 

Препоръчваме в обосновката на мярката да бъде 
включен текст, свързан с изменението на климата и да 
се разгледа приносът на мярка 11 към ПО 5Д. 

Препоръката се приема 

 325-329 
Препоръчваме включването на приноса на 
биологичното земеделие към екологичните приоритети 
в Плана на показателите. 

Препоръката се приема 

 325-329 

Препоръчваме подобряване на разграничаването и 
допълняемостта между мярка 11 и подмерки 10.1, 12.1 
и 12.3, за да се избегне двойното финансиране и в 
същото време да се запази възможността за 
комбиниране на мерки. 

Препоръката се приема 

 325-329 

Препоръчваме преоценката на целевата стойност от 
35 000 ха и повишаване на целта така, че тя да отговаря 
на изчислените потребности от  239 111 ха, които 
представляват 5.3% от цялата земеделска земя и които 
значително и ефективно биха допринесли  за 
постигането на националната цел от 8% ИЗП, която да 
се използва за биологично земеделие. 

Препоръката се приема 

 329-335 

Мярка 12: 
Плащания по 
натура 2000 и 
рамковата 
директива за 
водите 

Препоръчваме обосновката на тази мярка да бъде 
преразгледана и преработена така, че да стане по-
целенасочена, конкретна и прозрачна, за да е ясно кои 
проблеми, свързани с водите мярката цели да разреши.  

Препоръката се приема 

 329-335 

По същия начин, предвид факта, че мярката е за 
компенсации за ограничения, наложени на земеделски 
стопани или управители на гори заради изисквания по 
Натура 2000 или ПУРБ, ние препоръчваме типът 
ограничения, които ще бъдат компенсирани да бъдат 

Препоръката се приема. След окончателното приемане 
на плановете за управление на речните басейни, в 
текстовете на мярката конкретно ще бъдат описани 
типът на ограниченията, които ще бъдат компенсиране 
по мярката. 
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описани и обосновани тук. 

 329-335 

По отношение на обхвата препоръчваме подмерки 12.1 
и 12.2 да бъдат насочени към приоритет 1 
”Местообитания”, както е указано в Националната 
приоритетна рамка за действие за опазване на 
биоразнообразието в Натура 2000 в България. 

Препоръката се приема. Предстои издаването на 
заповеди съгласно чл. 12, ал. 6  от ЗБР за 234 защитени 
зони съгласно Директивата за местообитанията. След 
обнародването им под мярка 12.1 ще разшири своят 
обхват. По отношение на под мярка 12.2, същата ще 
стартира прилагането си на по-късен етап при 
публикуване заповедите за обявяване на Защитените 
зони за местообитанията 

 329-335 

Препоръчваме подмярка 12.3 да се концентрира върху 
компенсации за ограничения при управлението в 
мочурища и земеделски земи с високи водни нива. По 
този начин подмярката ще допринася едновременно за 
управлението на водите и опазването на 
биоразнообразието 

Препоръката се приема. След окончателното приемане 
на плановете за управление на речните басейни, в 
текстовете на мярката конкретно ще бъдат описани 
типът на ограниченията, които ще бъдат компенсиране 
по мярката. 

 329-335 

Препоръчваме възможните комбинации от мерки или 
ограничаването на такива във връзка с мярка 12 да 
бъдат включени в описанието на мярката (виж мерки 10 
и 11 за възможни припокривания или комбинации). 

Препоръката се приема 

 329-335 

Препоръчваме описанието на мярката да бъде 
подобрено така, че да изпълнява минималните 
изисквания, описани в Приложение 1 от проекта на 
Регламент за изпълнение на Комисията (версия 4.0. от 
18 декември 2013 г.) на Регламент №1305/2013 и също 
така да е в съответствие с член 30 (3) и 30 (4) на 
Регламент №1305/2013.  

Препоръката се приема 

 329-335 

Препоръчваме критерият за подбор, основан на 
принципа „първи подал, пръв одобрен” да бъде 
променен, за да се гарантира, че подпомагането ще бъде 
съсредоточено върху земите с най-голям приоритет. 

Препоръката се приема 
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 335-340 

Мярка 13 - 
Плащания за 
райони с природни 
или други 
специфични 
ограничения 

Препоръчваме въпросът за подпомагането на парцели, 
които редовно биват наводнявани и/или са с високи 
водни нива (ниво LAU 2) в Дунавския речен басейн да 
бъде включен в АНС, SWOT анализа, оценката на 
потребностите и интервенционната логика. 

Препоръката не се приема.  

 

Няма взето окончателно решение за критериите, по-
които ще се дефинират райони със специфични 
ограничения. 

 335-340 

Препоръчваме да се предприемат конкретни действия, 
за да се реши въпроса с постоянно твърде високите 
нива на грешка по мярка 13 и целият подход към 
прилагането на мярката да бъде преразгледан, а 
елементите от процеса, които водят до такива високи 
нива на грешка да бъдат елиминирани. 

Препоръката се приема. 

 

Въпросът е разискван в частта „Проверяемост и 
контролируемост на мярката” в Мярка 13.  

 340-347 

Мярка 14: 
Плащания за 
хуманно 
отношение към 
животните 

Въз основа на нашата оценка на общите потребности на 
България, особено по отношение на малките 
земеделски стопанства и цялостната 
конкурентоспособност на селското стопанство, както и 
въз основа на експертния ни опит спрямо цялостния 
европейски пазар на скъпи, висококачествени 
продукти, ние препоръчваме МЗХ да изключи мярката 
„Плащания за хуманно отношение към животните” от 
проекта на ПРСР. Ако МЗХ избере да запази тази 
мярка, ние препоръчваме нейната обосновка да бъде 
драстично подсилена и да се предоставят данни, че 
наистина съществува пазар за продукти, произведени 
при хуманно отношение към животните (а не напр.по-
скоро пазар за биологични продукти). 

Препоръката се приема. Разширен е анализът за 
необходимостта и ползите от въвеждане на мерки за 
хуманно отношение към животните, надвишаващи 
задължителните стандарти. Също така е намален 
обхватът на подлежащите за подпомагане животни. 

 

МЗХ изразява мнение, че посочените мотиви за не 
прилагане на мярката в рамките на ПРСР за периода 
2014-2020 свързани с малки стопанства и повишаване 
на конкурентоспособността на земеделските 
стопанства не са относими към вида подкрепа 
предоставян в рамките на мярка 14. Прилагането на 
мярката е пряко свързано с един от основните 
приоритети в рамките на ПРСР 2014-2020, а именно 
сектор „животновъдство“. Както е отбелязано в 
анализа към ПРСР един от ключовите моменти за 
развитието на животновъдството е повишаване на 
качеството на произвежданата продукция чрез 
модерни методи за управление на фермите и 
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доброволно поети ангажименти за хуманно отношение 
към животните, които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти и изисквания, което от своя 
страна е в унисон с Приоритетна област 3A от ПРСР. 

 

Във връзка с изложеното МЗХ счита, че препоръката в 
частта си не прилагане на мярка 14 следва да отпадне. 

 347-352 

Мярка 15: 
Екологични услуги 
и услуги във 
връзка с климата в 
горското 
стопанство и 
опазване на горите 

Препоръчваме синхронизирането между ПРСР и по-
конкретно мярка 15 и следния документ: Програма от 
мерки за адаптиране на горите в Република България и 
намаляване на негативното влияние на климатичните 
промени върху тях. 

Препоръката не се приема.  

 

От предвидените в посочения документ мерки 
приложимите така или иначе са предвидени в ПРСР. 

 347-352 

Препоръчваме да се определи по-дълъг период на 
ангажимента за допустимите дейности по мярка 15 (7 
години вместо 5), за да се гарантира, че екологичните 
ползи ще бъдат поддържани във възможно по-дълъг 
период и в максимално висока степен. 

Препоръката се приема.  

 

Отразено е в Програмата. 

 347-352 

Препоръчваме да се осигури разграничаването между 
мерки 8 и 15.1, тъй като допустимият разход „Замяна 
на иглолистни култури с местни широколистни 
видове”е посочен и при двете мерки. 

Препоръката се приема.  

Отразено е в Програмата. 

 347-352 

Препоръчване увеличаване на бюджета за интервенции, 
свързани с горския сектор по Приоритет 4 с 26 750 000 
евро, за да се гарантира осигуряването на адекватни 
екосистемни услуги на много по-голяма площ и 
допълнително подпомагане за горските генетични 
ресурси. 

Препоръката не се приема.  

 

Опитът от прилагането на мерки свързани с 
подпомагането на гори потвърждава ниският интерес 
на бенефициентите. 

 347-352 
Считаме, че и бюджета и целта на показателя по мярка 
15.1 са подценени и препоръчваме те да бъдат 
увеличени така, че адекватно да осигуряват 

Препоръката не се приема.  
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изпълнението на общите цели на ПРСР.  

Опитът от прилагането на мерки свързани с 
подпомагането на гори потвърждава ниският интерес 
на бенефициентите към нови дейности. 

 361-377 

Мярка 19 – ВМОР 
/ ЛИДЕР 

Препоръчваме, макар и несъществен, въпросът с 
терминологичните различия, свързан с МИГ 
(използвано в предходния период) и МГД (използвано в 
описанието на мярката) да бъде решен още сега. 
Препоръчваме също в ПРСР да се сложи знак за 
равенство между МИГ и МГД за да се избегнат много 
неприятности в бъдеще, свързани с евентуална нужда 
от пререгистрация на вече регистрираните над 100 
МИГ в страната със задължително (съгласно 
приложимата наредба тогава) включено в 
наименованието им МИГ. 

Препоръката се приема. 

 

Във варианта на български език на Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. има 
специален текст, в който ясно е посочена 
равнозначността на МИГ и МГД, за да се избегне 
пререгистрация на местните групи.  

 361-377 

Препоръчваме да се проучи капацитета на прилагащите 
институции и местни организации по отношение на 
административното изпълнение на такъв комплексен 
подход, свързан с финансиране от повече фондове от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Препоръката се приема. 

УО напълно подкрепя предложението, тъй като 
извършването на такъв анализ е необходимо. 

 361-377 

Ако МЗХ избере да включи този вариант, ние 
препоръчваме да се направи подробно описание на това 
как се предвижда да работи административната 
система.  

Препоръката не се приема.  

 

На този етап от изготвянето на ПРСР все още не е ясно 
как ще работи механизма за финансиране от повече от 
един фонд в България. Следователно в ПРСР 
административната система е описана общо. 
Подробните механизми на системата за финансиране 
от повече от един фонд при ВОМР ще бъдат описани в 
конкретен законодателен акт.  
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 361-377 
Препоръчваме да се обмисли финансирането от повече 
от един фонд да се изпълни първо като пилотен проект 
преди този вариант да бъде предоставен и на МИГ. 

Препоръката не се приема. 

Пилотен проект за подхода, свързан с финансирането 
от повече от един фонд не гарантира равнопоставеност 
на всички бенефициенти. Освен това, за ограничен 
брой МИГ, които трябва да изпълняват пилотен 
проект за финансиране от повече от един фонд трябва 
да се създава отделен механизъм и законодателен акт, 
което трябва да се обоснове от гледна точка на 
ефикасност.  

 361-377 
Препоръчваме критериите за подбор по ЛИДЕР да 
бъдат формулирани по-прецизно или допълнителни 
подробности да бъдат предоставени в подкритерии.  

Препоръката се приема частично. 

По-критериите ще бъдат разписани в законодателните 
актове, в които са описани условията за прилагането 
на ПРСР.  

 361-377 

Препоръчваме значителна част от администрирането на 
процеса, която е в компетенциите на Разплащателната 
агенция да се извършва на ниво областни дирекции на 
Държавен фонд „Земеделие”. Това ще улесни процеса и 
ще скъси срока за одобрение на проектите на 
бенефициентите. Ако по някаква причина този подход е 
неприемлив, то тогава следващата ни препоръка е в 
Разплащателната агенция да се създаде специализирано 
звено „ЛИДЕР”, което да се занимава предимно с 
администрирането на мярка 19 от новата програма. 

Препоръката се приема.  

Предвидено е оптимизацията и рационализацията на 
процеса по сключване на договорите да се извършат 
като тази отговорност се прехвърли от РА към УО. 

 361-377 
По отношение на ЛИДЕР препоръчваме да се планира 
как ще се извършва мониторинг и оценка на 
резултатите.  

Препоръката се приема.  

Мониторинга и анализа на резултатите и тяхното 
въздействие е важна част от изпълнението на мярка 19, 
както и на другите мерки по ПРСР, а механизмите за 
тяхното изпълнение са част от програмата.  

 377-387 План за оценка В общи линии към настоящия момент ПО не е твърде Препоръката е твърде обща и не се приема. 
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полезен като реален инструмент за планиране за МЗХ 
при планирането на бъдещите оценки. В резултат на 
това препоръчваме той да бъде направен по-конкретен 
и с по-висока степен на планиране със задна дата като 
по този начин се направи опит да се избегнат бъдещи 
пречки при мониторинга, оценката и събирането на 
данни.  

Препоръката може да бъде приета само в случай, че 
обобщава долните три препоръки, които са 
специфични и могат да бъдат отразени.  В тази случай, 
препоръката се приема и e отразена, чрез отразяване 
на долните три препоръки.  

 377-387 
За да се подобри оперативността на ПО като цяло, 
препоръчваме да се разшири обхвата на дейностите, 
включени в графика. 

Препоръката се приема. 

Обхвата на дейности е разширен, за да обхване всички 
конкретни препоръки от доклада за предварителна 
оценка. Следа да се има предвид, обаче, че Актът за 
прилагане изисква описание само на „основните 
крайъгълни камъни“ в секцията „График”, защото 
практически не е възможно да се включат всички 
дейности във времевия графика. 

 377-387 Силно препоръчваме значително удължаване на всеки 
от сроковете за дейностите по оценката.  

Препоръката се приема. 

Времето за изпълнение на всички оценки е увеличено. 
Следва да се има предвид, че сроковете за някой от 
оценките са лимитирани от сроковете по регламент.  

 377-387 

Препоръчваме МЗХ да направи цялостна преценка на 
ресурсите, които са необходими за изпълнението на 
ПО, както и на другите разходи, които ще бъдат 
покрити от ТП. Така ще се гарантира, че за 
мониторинга и оценката са отделени достатъчно 
средства.  

Препоръката се приема. 

Препоръката е отразена в съответната точка.  

 388-389 

10. Финансов план 
Няма налични бюджети за подмерките и операциите. 
Препоръчваме да се направи разбивка на бюджетите по 
мерките до ниво подмерки и операции.  

Не се предвижда на този етап разбивка на бюджетите 
по под-мерки. Разбивката на под-мерки и операции ще 
изисква нотифициране на всяка промяна в бюджета на 
всяка от операциите. Това от своя страна ще доведе до 
допълнителна административна тежест за УО и ЕК, и 
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липса на достатъчно гъвкавост за своевременно 
изпълнение на Програмата. 

 388-389 

Препоръчваме да се увеличи прозрачността на 
обосновката на разпределението на финансовите 
средства, за да се покаже, че това разпределение 
представлява изпълнение на целите на стратегията. 

Препоръката се приема.  

Обосновката се намира в оценката на нуждите и 
стратегията. 

 388-389 Да се балансират отпуснатите финансови средства по 
отношение на планираните дейности.  Препоръката не се приема - твърде обща и неясна е. 

 388-389 Целите на всички нива трябва да имат количествено 
измерение.  

Препоръката не се приема - твърде обща и неясна е.  

Целите на Програмата са пре-дефинирани и 
специфицирани в Плана на показателите. 

 Приложение 

11. План на 
показателите 

Препоръчваме да се уточни дали Тематичната 
подпрограма за малки земеделски стопанства е 
включена в ПП, а ако не е- препоръчваме да бъде 
включена в него. 

Препоръката се приема. 

Тематичната подпрограма е включена в Плана на 
показателите. 

 Приложение 

Препоръчваме съгласуване на цифрите в ПП и тези във 
Финансовата таблица на ПРСР, при които към момента 
има несъответствие, както няколко пъти бе посочено в 
Доклада за предварителна оценка.  

Препоръката не се приема.  

Няма разминавания в цифрите между Финансовият 
план, и мерките, включени в Плана на показателите. 

Отговор на ЕО: Признаваме този отговор от страна 
на МЗХ след като получихме информация относно 
разликата при начина по който се гледа на ТП  и на 
бюджета по подпрограмата, съответно в рамките на 
ПП и Финансовата таблица. Освен това сме 
съгласни и подкрепяме подхода, използван от МЗХ. 

 392-396 
14. Информация за 
допълването 

Поради значителното въздействие на този въпрос, ние 
препоръчваме включването на много конкретна 
информация за разграничаването между 
инфраструктурните мерки, особено между ЕЗФРСР и 

Препоръката се приема и е отразена в съответната 
точка. 
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ЕФРР (освен това части от тази информация могат да са 
включени в Споразумението за партньорство) (виж 
конкретните коментари в съответната глава). 

 392-396 

Препоръчваме включването на разграничаване и 
допълняемост спрямо значими програми от 
Многогодишната финансова рамка като напр. COSME, 
LIFE и Хоризонт 2020. 

Препоръката се приема и е отразена в съответната 
точка. 

 396-400 

15. Организиране 
на 
осъществяването 
на програмата 

Да се оцени разпределението на бюджетни средства за 
администрацията в МЗХ и РА (ДФЗ), за да се 
гарантира, че предложените дейности, които целят да 
подобрят ефикасността на изпълнение на програмата 
(основани на поуките от практиката от ПРСР 2007-2013 
г.) се изпълняват по план.  

Препоръката се приема. 

В частта на мярка „Техническа помощ“ е предвидено 
изпълнението на дейност, свързана с осигуряване на 
финансово стимулиране на прилагането, 
наблюдението, оценката и контрола на ПРСР (2014-
2020 г.), с оглед запазване на вече изградения и обучен 
капацитет на УО. 

 396-400 

Да се осигури стабилно обучение и изграждане на 
капацитет у служителите (нови и стари) на МЗХ и РА 
(ДФЗ), за да се улесни най-ефикасното изпълнение на 
ПРСР 2014-2020 г.  

Препоръката се приема.  

В частта на мярка „Техническа помощ“ е предвидено 
изпълнението на дейност, свързана с изграждането на 
капацитет на администрацията на МЗХ и ДФЗ, 
отговорна за прилагането, наблюдението, оценката и 
контрола на ПРСР (2014-2020 г.). 

 401-409 
15.2. 
Информираност и 
публичност 

Препоръчваме да се опишат опитът и поуките от 
практиката от комуникацията в предходния програмен 
период, както и предприетите корективни мерки.  

Препоръката се приема.  

 401-409 
Препоръчваме да се гарантира, че разходите, свързани с 
Комуникационния план са включени по подходящ 
начин в дизайна на мярата за ТП. 

Препоръката се приема 

 401-409 
Препоръчваме да се направи цялостна оценка на 
сумата, необходима за Комуникационния план, за да се 
осигури последователност между общата сума на 

Препоръката се приема. 
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предвидените за ПРСР разходи и бюджета на мярка ТП.  

 401-409 

Препоръчваме включването на плановете за бъдещи 
дейности във фаза 1 на Комуникационния план (напр. 
брой предвидени информационни семинари, 
приблизително планирани съобщения за радио 
предавания и др.) 

Препоръката се приема.  

 401-409 

Препоръчваме да се проведе още един тур публични 
дебати при одобряването на ПРСР (това може вече да е 
планирано, но ако е така, тази информация не е 
включена в Комуникационния план). 

Препоръката се приема, но ще бъде отразена в частта 
на мярка „Техническа помощ“, тъй като дейността ще 
се финансира със средства от тази мярка и УО счита че 
отразяването на препоръката е по-уместно да е в тази 
част от Програмата.  

 414-417 

15.5: Техническа 
помощ 

В съответствие с препоръките, предоставени за общите 
мерки, ние препоръчваме въвеждането на бюджетна 
прозрачност, която ще демонстрира, че предвидените 
2.33% от европейските средства се основават на 
обосновани прогнози за реалните разходи по мярка  ТП 
. 

Бюджетът на мярката е определен на база 
неофициален анализ на УО, като са взети предвид 
темповете и нивата на договориране на заявленията и 
на разплащане на разходите  по мярка 511 от ПРСР за 
периода 2007-2013 г.  

 414-417 

Препоръчваме МЗХ да включи разходи, свързани с 
подготвителната работа за новото определяне на 
райони с естествени или други специфични 
ограничения, което трябва да бъде завършено до 2018 г. 
като дейност по мярка ТП. 

Препоръката се приема. 

 418-420 

16. Действия за 
въвличане на 
партньорите 

Препоръчваме МЗХ да включи допълнителна 
информация по отношение на процеса за ангажиране на 
заинтересованите страни, получените коментари, 
отговорът на МЗХ на тези коментари, причината за 
отхвърляне на коментари, които са счетени за 
неподходящи за включване. 

Препоръката се приема. 

Включена е допълнителна информация за участието на 
заинтересованите страни. Коментарите от заседанията 
на ТРГ, както и отговорите на МЗХ ще дадени са в 
отделно приложение. 

 418-420 Препоръчваме на МЗХ да обмисли дали националните 
изисквания за участие в ТРГ не са ненужно 

неприложимо (препоръката е включена след 
подаването на това приложение в МЗХ) 
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ограничаващи и изключват заинтересовани страни 
,които трябва да участват в процеса на програмиране 
(напр. земеделски асоциации). 

 

418-420 Препоръчваме МЗХ да проучи обратната връзка от 
консултациите със заинтересованите страни и срещите 
с ТРГ, която може да бъде намерена в обобщенията на 
интервютата със заинтересованите страни в 
Приложение 4, за да се повиши участието на 
заинтересованите страни от ниво 1 (информация) до 
ниво 2 (консултиране). 
 

Препоръката се приема. 

 420-427 
17. Национална 
селска мрежа 

Препоръчваме да се предложи структура на мрежата, 
както и механизъм за  ангажиране на заинтересованите 
страни.  

Препоръката се приема. 

 420-427 Препоръчваме разпоредбите за оценка/самооценка на 
НСМ да бъдат доразработени.  Препоръката се приема.  

 420-427 
Препоръчваме включване на описания на процедурите, 
предвидени за идентифициране на релевантни 
научноизследователски дейности и резултати. 

Препоръката се приема, като УО счита че същата е по-
уместно да бъде отразена в Плана за действие на НСМ 
(който ще бъде изготвен допълнително), тъй като той 
ще бъде по-детайлен документ. 

 Приложение 

Тематична 
подпрограма за 
малки земеделски 
стопанства 

Трябва да се установи баланс между действия, очаквани 
продукти/ дейности и ресурси.  

Препоръката се приема.  

Бюджетът на подпрограмата и мерките е ревизиран. 
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