
пIzk

 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  

 
БЪЛГАРИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА 
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ    
2014-2020 г. 

 
 

май 2014 г. 
 

  
Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони:  
Европа инвестира в селските райони 

Проект, изпълняван от “Агротек СпА” 

 



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

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

ii 

СЪДЪРЖАНИЕ  
1. РЕЗЮМЕ .................................................................................................................... 11 
1.1. Предназначение и цели на предварителната оценка ................................................... 11 
1.2. Организация, процес и методология ............................................................................... 11 
1.3. Оценка на контекста и потребностите............................................................................ 13 

1.3.1. Общи показатели за контекст ................................................................................ 13 
1.3.2. Социално-икономическа ситуация в България и земеделския сектор ............... 13 
1.3.3. Хранително-вкусова промишленост и външна търговия .................................... 14 
1.3.4. Околна среда ............................................................................................................ 14 
1.3.5. Климат и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) ........................................ 15 
1.3.6. Горско стопанство ................................................................................................... 16 
1.3.7. Инфраструктура в селските райони ...................................................................... 16 
1.3.8. SWOT анализ ........................................................................................................... 17 
1.3.9. Оценка на потребностите ....................................................................................... 17 

1.4. Уместност, вътрешна и външна съгласуваност на програмата ................................ 18 
1.4.1. Стратегията „Европа 2020“ .................................................................................... 18 
1.4.2. Оценка на стратегията и логиката на интервенции ............................................. 18 
1.4.3. Оценка на предложените форми на подпомагане ................................................ 18 
1.4.4. Очакван принос на избраните мерки за постигане на целите ............................ 19 
1.4.5. Допълняемост .......................................................................................................... 19 
1.4.6. Оценка на съгласуваността на бюджетните средства с целите .......................... 19 
1.4.7. План на показателите и рамка на изпълнението .................................................. 20 
1.4.8. ЛИДЕР (ВОМР) и НСМ ......................................................................................... 20 
1.4.9. Техническа помощ .................................................................................................. 21 

1.5. Измерване на напредъка и резултатите от програмата .............................................. 21 
1.6. Планирана организация за прилагане на програмата, включително участие на 
заинтересованите страни ............................................................................................................ 22 

1.6.1. Организация на изпълнението ............................................................................... 22 
1.6.2. Комуникационен план ............................................................................................ 22 
1.6.3. Участие на заинтересованите страни .................................................................... 22 
1.6.4. Тематична подпрограма за малките стопанства .................................................. 23 

1.7. Препоръки ............................................................................................................................ 23 

2. ВЪВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 31 
2.1. Информация ......................................................................................................................... 31 
2.2. Обхват на задачата ............................................................................................................. 32 
2.3. Методология и организация ............................................................................................. 32 

3. ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА ............................................................................................... 34 
3.1. Географски район, покрит от прогрaмата ..................................................................... 34 
3.2. Класификация на регионите ............................................................................................. 36 

4. SWOT АНАЛИЗ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ .............. 36 
4.1. SWOT анализ ....................................................................................................................... 36 

4.1.1. Общо описание ........................................................................................................ 36 
I. Социално-икономическа ситуация в селските райони ....................................... 36 

I.1. Социално-икономическа значимост на селските райони ......................................................................... 37 
I.2. Динамика и структура на икономиката и заетостта в селските райони ................................................... 37 
I.3. Бедност и уязвими групи ............................................................................................................................. 38 
I.4. Социална и техническа инфраструктура, обществени услуги и качество на живот в селските райони 39 



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

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

iii 

I.5. Достъп и използване на информационните и комуникационни технологии.......................................... 43 
I.6. Социален капитал и капацитет за прилагане на подходя ЛИДЕР............................................................. 44 
I.7. Обобщение на състоянието и проблемите в селските райони ................................................................ 45 

II. Анализ на аграрния и горски сектори и веригата за производство и доставка 
на храни ........................................................................................................................... 46 

II.1. Значение на аграрния сектор за националната икономика ................................................................ 46 
II.2. Горско стопанство ................................................................................................................................... 61 
II.3. Външнa търговия ..................................................................................................................................... 64 
II.4. Околна среда / климат ........................................................................................................................... 64 

4.1.2. SWOT анализ, общи коментари ............................................................................. 85 
4.1.3. Силни страни ........................................................................................................... 86 
4.1.4. Слаби страни............................................................................................................ 88 
4.1.5. Възможности ........................................................................................................... 91 
4.1.6. Заплахи ..................................................................................................................... 91 
4.1.7. Показатели за контекст ........................................................................................... 91 

4.2. Индентифициране на потребностите .............................................................................. 92 
4.2.1. Оценка на потребностите за всеки приоритет и приоритетна област и трите 
пресечни теми (околна среда, смекчаване на изменението на климата и адаптиране, 
иновации) ................................................................................................................................. 92 

4.2.1.1. Потребности по Приоритет 1: Стимулиране на трансфера на знания и 
иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони ... 92 
4.2.1.2. Потребности по Приоритет 2: Повишаване на жизнеспособността на 
земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове 
селскостопанска дейност във всички региони, и насърчаване на новаторските 
технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите ............. 93 
4.2.1.3. Потребности по Приоритет 3: Насърчаване на организацията на 
хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на 
селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и 
управлението на риска в селското стопанство............................................................ 96 
4.2.1.4. Потребности по Приоритет 4: Възстановяване, опазване и укрепване 
на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство ............................. 99 
4.2.1.5. Потребности по Приоритет 5: Насърчаване на ефективното използване 
на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните 
и горското стопанство .................................................................................................... 103 
4.2.1.6. Потребности по Приоритет 6: Насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на бедността и икономическо развитие в селските 
райони 105 

5. ОПИСАНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ................................................................................... 107 
5.1. Обосновка на избраните потребности, които са адресирани от ПРСР и избора на 
цели, приоритети и приоритетни области, на базаSWOT анализa и оценката на 
потребностите ............................................................................................................................. 107 
5.2. Комбинация и обосновка на мерките ........................................................................... 111 

5.2.1. Повишаване на жизнеспособността на стопанствата и 
конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички райони 
и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото 
управление на горите (Приоритет 2) ................................................................................... 111 

5.2.1.1. Подобряване на икономическите резултати на всички стопанства и 
улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено 



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

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

iv 

с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на 
разнообразяването в селското стопанство (Приоритетна област 2А) .................. 112 
5.2.1.2. Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща 
квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността 
между поколенията (Приоритетна област 2Б) .......................................................... 112 

5.2.2. Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително 
преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното 
отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство (Приоритет 
3) 112 

5.2.2.1. Подобряване на конкурентоспособността на първичните 
производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и 
хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност 
към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси 
вериги на доставки, групи на производителите и междубраншови организации 
(Приоритетна област 3A) ............................................................................................... 112 
5.2.2.2. Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата 
(Приоритетна област 3Б) ............................................................................................... 113 

5.2.3. Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със 
селското и горското стопанство (Приоритет 4) ................................................................. 113 

5.2.3.1. Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, 
включително в зони по Натура 2000 и в зони с природни или други специфични 
ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието 
на европейските ландшафти (Приоритетна област 4A) .......................................... 113 
5.2.3.2. Подобряване управлението на водите, включително управлението на 
торовете и пестицидите (Приоритетна област 4Б) ................................................... 114 
5.2.3.3. Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на 
управлението им (Приоритетна област 4В) ............................................................... 114 

5.2.4. Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на 
прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство (Приоритет 5) ........... 115 

5.2.4.1. Повишаване на ефективността на потреблението на водата в 
земеделието (Приоритетна област 5A) ........................................................................ 115 
5.2.4.2. Приоритетна област 5Б: Повишаване на ефективността на 
потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост .................................................................................................................. 115 
5.2.4.3. Приоритетна област 5В: Улесняване на доставките и използването на 
възобновяеми източници на енергия от странични продукти, отпадъци и 
остатъци и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката .......... 115 
5.2.4.4. Приоритетна област 5Г: Намаляване на емисиите на парникови газове 
и амоняк от селското стопанство ................................................................................. 115 
5.2.4.5. Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора 
на селското и горското стопанство (Приоритетна област 5Д) ............................... 115 

5.2.5. Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и 
икономическото развитие в селските райони (Приоритет 6) ........................................... 116 

6. ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ ........................................... 116 
6.1. Приложими предварителни условия и оценка на тяхното изпълнение ................ 116 

6.1.1. Общи предварителни условия ............................................................................. 116 
6.2. Тематични предварителни условия, които не са изпълнени или са частично 
изпълнени към момента ........................................................................................................... 117 



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

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

v 

7. РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ....................................................................................... 118 

8. ОПИСАНИЕНАВСЯКА ИЗБРАНА МЯРКА .................................................... 120 
8.1. Общи условия, приложими за повече от една мярка ................................................. 120 
8.2. Мярка 1 – „Трансфер на знания и действия по осведомяване” ............................... 120 
8.3. Мярка 2 – „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по 
заместване в стопанството “ .................................................................................................... 126 
8.4. Мярка 4 – „Инвестиции във физически (материални) активи” ............................. 128 
8.5. Мярка 6 – „Развитие на стопанства и предприятия” ................................................ 132 
8.6. Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” ............. 137 
8.7. Мярка 8 – „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на 
жизнеспособността на горите” ................................................................................................. 144 
8.8. Мярка 9 – „Учредяване на групи и организации на производителите” ................ 150 
8.9. Мярка 10 – „Агроекология и климат” .......................................................................... 154 
8.10. Мярка 11 – „Биологично земеделие” ............................................................................ 162 
8.11. Мярка 12 - “Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите” ........ 166 
8.12. Мярка 13 - „Плащания за райони с природни или други специфични 
ограничения” .............................................................................................................................. 170 
8.13. Мярка 14 – „Хуманно отношение към животните” ................................................... 173 
8.14. Мярка 15 – „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското 
стопанство и опазване на горите” ........................................................................................... 177 
8.15. Мярка 16 – „Сътрудничество” ....................................................................................... 180 
8.16. Мярка 19 – „Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР” ............................... 182 

9. ПЛАН ЗА ОЦЕНКА ...................................................................................................... 186 
9.1. Задачи и цели на Плана за оценка ................................................................................. 187 
9.2. Управление и координация ............................................................................................ 187 
9.3. Теми и дейности за оценка .............................................................................................. 188 
9.4. Данни и информация ........................................................................................................ 188 
9.5. График ................................................................................................................................. 189 
9.6. Комуникации ..................................................................................................................... 192 
9.7. Ресурси ................................................................................................................................ 192 

10. ФИНАНСОВ ПЛАН ...................................................................................................... 193 

11. ПЛАН НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ......................................................................................... 194 

12. ДОПЪЛНИТЕЛНО НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ................................................. 194 

13. ЕЛЕМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОЦЕНКА НА ДЪРЖАВНАТА 
ПОМОЩ ....................................................................................................................... 196 

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПЪЛВАНЕТО ............................................................... 196 

15. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА .............................. 197 
15.1. Определяне на всички съответни административни органи и обобщено описание 
на структурата за управление и контрол .............................................................................. 197 
15.2. Информираност и публичност ........................................................................................ 197 
15.3. Механизми за съгласуваност между дейностите, предвидени по линия на 
стратегиите за местно развитие, мярка „Сътрудничество“и мярка „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ ............................................................................. 200 



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

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

vi 

15.4. Гарантиране на ефективно, ефикасно и координирано прилагане на ЕЗФРСР и 
дейности за постигане намаляването на административната тежест на бенефициентите .... 200 
15.5. Техническа помощ ............................................................................................................ 201 

16. ДЕЙСТВИЯ ЗА ВЪВЛИЧАНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ ......................................................... 202 

17. НАЦИОНАЛНА СЕЛСКА МРЕЖА ............................................................................... 204 

18. ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕРЯЕМОСТ, 
КОНТРОЛИРУЕМОСТ И РИСК ОТ ГРЕШКИ ..................................................................... 207 

19. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ ......................................................................................... 207 
III.4 Земеделски земи с висока природна стойност .................................................. 340 

 
 
 
 
Списък на приложенията 
 
Приложение 1: SWOT анализ с коментари на ЕО, изнесени в полето 
Приложение 2: Посещения 
Приложение 3: Интервюта със заинтересовани страни  
Приложение 4: Дейности на екипа оценители  
Приложение 5: Таблица с препоръки 



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

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

vii 

Списък на таблиците 
Таблица 1: Главни препоръки ....................................................................................................... 24 
Таблица 2: Национална спрямо европейска дефиниция на селските райони .......................... 34 
Таблица 3: Брой оператори (производители, преработватели, търговци) в биологичното 
производство (стр. 67) ................................................................................................................... 49 
Таблица 4: Площи в биологичното земеделие 2011-2012 г. ...................................................... 50 
Таблица5: Инвестиции в напояването по мярка 121 .................................................................. 59 
Таблица 6: Промяна в годишните плащания на база площ през 2011 г. .................................. 80 
Таблица7: Изчисления на екипа оценители за приносите на ПРСР относно инвестиции, 
свързани с околната среда и водите (П4 и П5), по мярка ........................................................ 108 
Таблица 8: Разпределение на ресурси по П4 и П5 .................................................................... 109 
Таблица 9: Декларирани площи по подмярка 10.1 през 2013 г. .............................................. 159 
Таблица 10: Прогнозни очаквани резултати/дейности по мярка 10.1, изчислени чрез 
екстраполация от базовата 2014 г. .............................................................................................. 160 
Таблица 11: Прогнозен бюджет на ха по схеми от подмярка 10.1 .......................................... 160 
Таблица 12: Общ индикативен бюджет по подмярка 10.1 ....................................................... 161 
Таблица 13: Условно изчисление на очаквания продукт/дейност по отношение на площ (ха)
 ........................................................................................................................................................ 165 
Таблица 14: Изчисление на условния бюджет въз основа на очаквана площ (без 
подпомагането за биологично животновъдство)  (в евро) ....................................................... 165 
Таблица 15: Схеми за държавна помощ в България ................................................................. 195 
Таблица16: Списък на казусите .................................................................................................. 213 
Таблица 17: Списък с интервюта със заинтересовани страни ................................................. 250 

 
Списък на фигурите 

 
Фигура 1: Категоризация на селските райони, сравнение между националната и европейска 
дефиниции ...................................................................................................................................... 35 
Фигура 2: Графика на тенденцията в индекса на обикновени видове птици в България (2005 
= 100%) ............................................................................................................................................ 66 
Фигура 3: Общо потребление на енергия в България ................................................................ 72 
Фигура 4: Среден размер на стопанство в подадените заявления по АЕ на година ............... 81 
Фигура 5: Дял на одобрените заявления от общия брой подадени заявления по подсхемите 
на АЕ ............................................................................................................................................... 81 
Фигура 6: Процент грешки или одобрени заявления със субсидия от "0" лв. (% от общите) 82 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

viii 

Списък на съкращенията  
АНС Анализ на настоящата ситуация 
АОККТ Анализ на опасностите и контрол на критичните точки  
БАБХ Българска агенция по безопасност на храните 
БАХПИ Българска асоциация по хранителна и питейна индустрия 
БВП Брутен вътрешен продукт 
БДС Брутна добавена стойност 
БПГС Бизнес планове за горско стопанство 
ВЕИ Възобновяеми енергийни източници  
ВЕР Възобновяеми енергийни ресурси 
ВПС Висока природна стойност 
ГДЗЗ Гори и други залесени земи  
ГЕФ Глобален екологичен фонд 
ГРЕ Годишна работна единица 
ДАГ Държавна агенция по горите 
ДВ Държавен вестник 
ДГС Държавно горско стопанство 
ДЗЕС Добро земеделско и екологично състояние 
ДЛС Държавно ловно стопанство 
ДОП Дървообработваща промишленост 
ДПП Дървопроизводителна площ 
ДПП Добра производствена практика 
ДПСК Дирекция “Поземлена собственост и комасация” (към МЗХ) 
ДС Добавена стойност 
ДФЗ Държавен фонд “Земеделие” 
ЕЕР Европейски единици за размер 
ЕЖ (е.ж.) Еквивалентни жители 
ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
ЕК Европейска комисия 
ЕО Екип оценители по предварителната оценка 
ЕПИ Европейско партньорство за иновации 
ЕПИВ Европейски план за икономическо възстановяване 
ЕПРД Еквивалент на пълен работен ден 
ЕС Европейски съюз 
ЕФГЗ Европейски фонд за гарантиране на земеделието 
ЕФР Европейски фонд за рибарство  
ЖЕ Животинска единица  
ЗБР Закон за биологичното разнообразие 
ЗВ Закон за водите 
ЗВМД Закон за ветеринарномедицинската дейност 
ЗПЗП Закон за подпомагане на земеделските производители 
ЗСПЗЗ Закон за собствеността и ползването на земеделски земи 
ИЗП Използвана земеделска площ 
ИКТ Информационни и комуникационни технологии 
ИО Изпълняващ орган 
ИРГР Институт по растителни генетични ресурси 
ИРС Изследване на работната сила 
ИСАК Интегрирана система за администриране и контрол 
ИСУ Информационна система за управление 
ИСУН Информационна система за управление и наблюдение 
КЗМ Програма КОРИНЕ земно покритие 
КИД Класификатор на икономическите дейности 
КН Комитет за наблюдение 



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

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

ix 

КНП Комитет за наблюдение на програмата 
МЗХ Министерство на земеделието и храните 
МГД Местна група за действие 
МИГ Местни инициативни групи 
МКОГЕ Министерска конференция за опазването на горите в Европа 
МО Междинна оценка 
МОСВ Министерство на околната среда и водите 
МР Междинен регион 
МСП Малки и средни предприятия 
МСПС Стандарт на покупателна способност в милиони единици 
МФ Министерство на финансите 
НАЕП Национална агро-екологична програма 
НВМС Национална ветеринарномедицинска служба 
НДДП Национални доплащания към директните плащания 
НИПК Национален институт за паметниците на културата  
НИРД Научноизследователска и развойна дейност 
НОР Необлагодетелствани райони 
НПО Неправителствени организации 
НПР Национална програма за реформи 
НПРЗСР Национален план за развитие на земеделието и селските райони 

2000-2006 г. 
НСГ Национален съвет по горите 
НСИ Национален статистически институт 
НСОРБ Национално сдружение на общините в Република България 
НСПРСР Национален стратегически план за развитие на селските райони 
НСРР Национална стратегическа референтна рамка 
НССЗ  Национална служба за съвети в земеделието 
НУЗ Нитратно уязвима зона 
ОВМ Орнитологично важни места 
ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 
ОГ Оперативни групи 
ОГРУБКЗ Оценка на горските ресурси в умерената и бореална климатични 

зони 
ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие 
ОЛАФ Европейска служба за борба с измамите 
ОП Оперативна програма 
ОПК Общи показатели за контекст 
ОПКНО на ПРСР Отдел „Програмиране, координиране, мониторинг и оценка на 

ПРСР“, ДРСР 
ОРМО Обща рамка за мониторинг и оценка 
ОСП Обща селскостопанска политика  
ПГ Парникови газове 
ПГ Преобладаващо градски 
ПЗС Преброяване на земеделските стопанства 
ПМП Програма за малки проекти 
ПО План за оценка 
ППГ Предвидени за ползване гори 
ПРООН Програма за развитие на ООН 
ПРСР Програма за развитие на селските райони (2007-2007) 
ПРСР Програма за развитие на селските райони (2013-2020) 
ПС Преобладаващо селски 
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води 
ПСПВ Пречиствателни станции за питейна вода 
ПУГ Проект за управление на горите 



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

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

x 

ПУРБ План за управление на речните басейни 
ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 
РА Разплащателна агенция 
РГ Работна група 
РГП Ръководна група по проекта 
РДВ Рамкова директива за водите 
РССЗ Регионална служба за съвети в земеделието 
САПАРД Специална предприсъединителна програма за развитие на 

земеделието и селските райони  
СБЗ Схема за биологично земеделие 
СЕПП Схема за единно плащане на площ 
СЗЗ Специални защитени зони 
СЗСИ Система за земеделска счетоводна информация 
СМР Стратегия за местно развитие 
СОВП Схема за опазване на водите и почвите 
СООС Стратегически оценки на околната среда 
СПО Единица за Стандартен производствен обем 
СПС Стандарт на покупателна способност 
СР Стандартна разлика 
ТАИЕКС Техническа помощ и обмен на информация 
ТЖ Схема за традиционно животновъдство - пасторализъм   
ТЗО Територии от значение за Общността 
ТП Техническа помощ 
ТПНМ Територия, принадлежаща на населено място 
ТРГ Техническа работна група 
УО Управляващ орган 
ФАО Организация по прехрана и земеделие на ООН 
ФДМ Фонд “Демострационни проекти” 
ЦУ Централно управление(я) 
ШАРС Програма на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество 
NUTS Класификация на териториалните единици за статистически цели 
 
 

 
 

 

 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

11 

1. РЕЗЮМЕ 
 

1.1. Предназначение и цели на предварителната оценка  

 
Настоящият проект за доклад за предварителна оценка е изготвен по договор “Предварителна 
оценка на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”, договор номер 
РД51-101/22.08.2013г. Дейностите по предварителната оценка са в съответствие с 
изискванията на общите разпоредби на Регламент (ЕО) No 0276/ 2011 г., както са описани в 
чл.48. Освен това, цялостната оценка представлява изпълнение на изискването на чл.84 а 
Регламент (ЕО) No. 0282/2011 г. за развитие на селските райони. Предварителната оценка се 
извършва след проведена тръжна процедура, по която изпълнител е италианската компания 
“Агротек СпА” и е за периода 23.08.2013 г. до 22.08.2014 г. и/или до официалното одобрение 
на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) (2014-2020) от ЕС. 
По време на процеса на предварителната оценка, екипът изпълни следните основни задачи: 

• Преглед на съответните документи и проучвания, изготвени от МЗХ и други 
заинтересовани страни, наред с интервюта на заинтересовани страни, като и двете 
следва да предоставят необходимата информация за оценка на проекта за програмата; 

• Оценка на уместността, ефективността, ефикасността и въздействието на ПРСР; 
• Преглед на ефикасността на системите за предоставяне на помощ, т.е. съветнически 

услуги и др.; 
• Оценка на прилагането на принципите на партньорство и процесите на консултации по 

време на подготовката на проекта на ПРСП. 
В процеса на предварителното оценяване е търсено интерактивното взаимодействие между ЕО 
и МЗХ, за да може по възможно най-оперативен начин резултатът от предварителната оценка 
да се впише в окончателното изготвяне на ПРСП. 
 

1.2. Организация, процес и методология 

 
Оценката е резултат от партньорството между Министерството на земеделието и храните 
(МЗХ) и екипа оценители (ЕО), в което поканени да вземат активно участие са също и 
Разплащателната агенция (РА), Комитетът за наблюдение (КН) и Европейската комисия (ЕК), 
за да се възползват максимално от ресурсите на ЕО в полза на общата цел да допринесат за 
ефективното изпълнение на програмата. ЕО представлява специалисти с широк международен 
и национален опит в политиките на ЕС в областта на земеделието и развитието на селските 
райони, както и в съответните сектори на българската икономика. 
Предварителното оценяване бе наблюдавано от Комисия за управление на проекта (КУП), 
състояща се от представители на МЗХ и екипа оценители. Предварителната оценка следва 
общите насоки на ЕС и Заданието. 
Изпълнени са следните дейности по предварителната оценка1: 

                                                 
1 Виж приложение 4 за повече подробности относно процеса на оценяване  
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- Неофициална предварителна среща между МЗХ и ЕО за ориентация в процеса на 

програмиране на ПРСР, за да се информира ЕО с цел подготовка за започването на 
проекта, 31.05.2013 г. 

- Официална начална среща за предварителна оценка на българската ПРСР (2014-2020) 
между МЗХ и ЕО, 4.09.2013 г. 

- Мисия 3, 16 – 18.12.2013 г. Цел: Обсъждане на коментарите на екипа оценители (ЕО) от 
Доклада за обратна връзка и семинара за логиката на интервенциите. 

- Семинар за програмирането, проектирането на логиката на интервенциите в ПРСР и 
използването на общите показатели за контекст (ОПК), 17.12.2013 г. 

- Среща на техническата работна група (ТРГ) за проекта на ПРСР, 11.12.2013 г. 
- Коментари на ЕО за мерките на ПРСР във варианта от 27.11.2013 г. на български език и 

за 2-рия вариант на Плана за оценка. Коментарите по мерките са предадени на МЗХ на 
20.12.2013 г. 

- Мисия 4, 22 – 24.01.2014 г. Цел: Двустранни срещи с експертите на МЗХ, отговорни за 
изготвянето на съответните мерки, както и с външния екип от експерти, отговорни за 
SWOT анализа, оценка на потребностите и стратегията. 

- Участие в техническата работна група (ТРГ) по ПРСР, 10.02.2014 г. 
- Проучване и предварителна оценка на проекта на ПРСР, февруари-април 2014 г. 
- Интервюиране на заинтересованите страни и казуси, февруари-април, 2014 г. 
- Подготовка на Синтезиран доклад с предварителните констатации, представен на 

2.04.2014 г. 
- Изготвяне на работен доклад за предварителна оценка, представен на 11.04.2014 г. 
- Мисия 5, 7 – 9 май 2014. Цел: Срещи с външните експерти и служителите, изготвящи 

мерките във връзка с препоръките в предварителната оценка.  
- Официално подаване на завършения Доклад за предварителна оценка, 23 май 2014 

г.  
 
Въз основа на обратната връзка от МЗХ по отношение на Проекта на доклад за 
предварителната оценка, беше изготвен преразгледания, окончателния Доклад за 
предварителна оценка, който беше предаден на 23 май 2014 г.  
Предварителната оценка следва Насоките за предварителни оценки на Програми за развитие 
на селските райони 2014-2020 г. на държавите-членки на ЕС. Методологията е основана на 
анализ по документи, статистически анализи, интервюта със заинтересовани страни, 
представляващи съответните заинтересовани организации и казуси на бенефициентите от 
текущата ПРСР 2007-2013 г. 
Благодарни сме за съдействието на МЗХ по време на процеса на оценяване и високо ценим 
извършената от служителите на МЗХ сериозната работа при изготвянето на проекта на ПРСР. 
Очакваме сътрудничеството да продължи и при финализирането на ПРСР. Предоставените 
коментари, заключения и препоръки, обобщени в настоящата предварителна оценка, трябва да 
се четат в светлината на казаното. 
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1.3. Оценка на контекста и потребностите 

 

1.3.1. Общи показатели за контекст  
Представеният в проекта на ПРСР анализ на настоящото състояние (АНС) обхваща глава 4, от 
стр. 13 до стр. 137 на английската версия на проекта на ПРСР. В АНС са използвани 
задължителните общи показатели за контекст (ОПК), обобщени в приложение “План на 
показателите”, като гръбнак на анализа и структурен инструмент. Преценяваме, че до голяма 
степен това е било изпълнено успешно. Препоръчваме в таблицата с ОПК в точка 4.1.6 да се 
попълнят данни за 2007 г., за да се отрази тенденцията в развитието от 2007 г. до 2012/2013 г. 
 

1.3.2. Социално-икономическа ситуация в България и земеделския сектор  
Частта за социално-икономическата ситуация в България е написана и структурирана добре, и 
обхваща много важни теми и актуална информация. АНС показва, че много от основните 
показатели за развитие на селските райони продължават да се влошават: жителите в селските 
райони остаряват, по-малко образовани хора имат достъп до по-малко работни места и 
получават по-ниски доходи, в сравнение с тенденциите в градските райони на страната. ПРСР 
2007-2013 г. не е променила тази обща структурна тенденция. ПРСР 2014-2020 г. може да бъде 
ново начало. 
АНС предоставя подходящи данни за определяне на предизвикателствата и инвестиционните 
потребности във всички сектори (земеделие, гори, преработка) и във връзка с а) 
конкурентоспособност и иновации, б) природа, околна среда и климат, и в) развитие на 
селските райони в по-широк смисъл. Добър преглед е направен в точката с обобщение (I.8). 
Добре изготвени, структурирани и актуални са следващите точки с анализите на земеделието 
и горския сектор. Някои много добри примери са: пазарът на земята е обхванат добре, с 
подходящо обобщение на стр. 51, а точка II.3 “Структура на земеделските стопанства” е много 
подходящо развита и предоставя подробна информация за ролята на различните категории 
стопанства и важността на малките стопанства в цялостната картина на българското земеделие 
и икономиката в селските райони. Добре представено е “Земеделско производство”, 
включително описанието на биологичното производството. Точката “Капитал, инвестиции и 
достъп до финансиране” е много информативна, а действията предприети за преодоляване на 
тесните места са добре описани, а действията са високо оценени. Точката “Образование, 
обучение и система за съвети” също е добра. Един важен цитиран факт е, че в голямата си част 
земеделските и горски стопани не използват съветите в земеделието. Съгласно новата ПРСР, 
това представлява голямо предизвикателство за МЗХ. И тук отново има добро обобщение на 
текста за съветите в земеделието. В АНС е включено подробно описание на земеделските 
структури по отношение на производство, специализация и размер, което се оценява високо, 
но фактите не са ясно включени при описанието на Приоритети 2А, 2Б и 3А. Препоръчва се 
това да се направи, тъй като данните са много важни. 
През последните няколко години България се превърна в нетен вносител на плодове и 
зеленчуци за директна консумация и преработка. Недостатъчното и небалансирано финансово 
подпомагане по линия на ПРСР 2007-2013 г., в сравнение с други земеделски сектори, също е 
допринесло за това състояние. В разработването на мерките се споменава, че тези сектори ще 
се разглеждат като приоритетни. Това също следва да се подчертае при определянето на 
потребностите и точката за приоритизацията в ПРСР. 
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Въпреки че като цяло оценката е положителна, докладът за предварителна оценка дава много 
препоръки за подобряване на АНС, за да се представи една още по-добра, по-подробна и по-
пълна картина на сектора земеделие, горско стопанство и селски райони. 
 

1.3.3. Хранително-вкусова промишленост и външна търговия 
Като цяло, анализът на хранително-вкусова промишленост се оценява високо, като носител на 
подходяща информация за ролята и тежестта на хранително-вкусовата промишленост в 
българската икономика. Той обаче не дава на читателя пълна картина за потребностите и 
предизвикателствата в сектора и подсекторите, за да се засили конкурентоспособността. 
Препоръчваме подсилване на анализа на конкурентоспособността в индивидуалните 
подсектори (групи продукти) и двигателите, стоящи зад тенденциите. Препоръчваме също 
подобряване на анализа на актуалната и потенциална роля на схемите за качество. 
 
Конкретната точка за организацията на хранителната верига обаче не представя много 
изчерпателен анализ на организацията на веригите за добавяне на стойност. Важно е да се 
опише съвместното съществуване на бяла, сива и черна икономика като база за 
идентифициране на съответните интервенции, за да се професионализират секторите и да се 
увеличи дела на бялата икономика. Предизвикателството обаче следва да се опише. Предвид 
важността на тази тема като приоритет за развитието на селските райони в ЕС, препоръчваме 
включване на по-подробен анализ, който да показва проблемите и стимулите за подобряване 
на веригата на добавяне на стойност в българската икономика. 
Представеният анализ на търговията е даден общо. Това е полезно, но препоръчваме също 
включването на данни на ниво подсектор, за да могат да се оценят причините за развитието на 
конкурентоспособността в един или друг подсектор/продукт. По този начин ще се увеличи 
прозрачността относно разликите в развитието на различните подсектори и защо това се 
случва. 
 

1.3.4. Околна среда 
Частта “Околна среда и климат” съдържа обстоен преглед на основните компоненти на 
околната среда, а именно: биологично разнообразие, включително защитени райони, зоните от 
Натура 2000 и земеделските райони с висока природна стойност, води и почви, климат и 
възобновяеми енергийни източници, необлагодетелствани райони и горско стопанство. В 
повечето точки последните развития са описани относно земеделските и горски райони. 
Идентифицирани са основните заплахи и необходимите действия. 
Анализът показва също, че голям дял от земеделската земя и свързаните със затревени площи 
екосистеми са класирани в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) като 
“храсти и затревени площи”. Това ги прави недопустими за подпомагане по СЕПП, което води 
до интензификация на ползването им като прочистване на храсти „до голо“. Това е сигнал за 
липсата на съгласуваност между изискванията и дефинициите за допустимост на пасищата по 
Стълб I и плащанията за околна среда по Стълб II, което е отчетено в точките за Натура 2000, 
земеделските райони с висока природна стойност и необлагодетелстваните райони. 
Препоръчваме МЗХ да анализира този въпрос по-подробно и да идентифицира необходимите 
действия за разрешаването му. 
Най-вече това се отнася до несъответствието между необходимостта за ниско интензивно 
ползване на земеделската земя за да има високо биоразнообразие и високата природна 
стойност; и посоченото увеличаване на териториалния им обхват, от една страна, и 
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допустимостта/недопустимостта за подпомагане, което води до по-интензивно ползване чрез 
премахване на естествена растителност, от друга страна. Всичко това налага незабавен 
преглед на използвания подход и практика за идентифициране на земеделски земи с ВПС в 
България в годините след първоначалната идентификация през 2007 г. Това е важно също от 
гледна точка на екологизиране на плащанията по Стълб I и подпомагането за постоянните 
пасища. Началото на програмния период е подходящ момент за правилното определяне на 
земеделски земи с ВПС и проектирането на подходяща система за наблюдение и отчитане на 
показателя за земеделска земя с ВПС. 
Подточката за агробиоразнообразие представя само общи данни за редки породи 
селскостопански животни. Тя следва да се подобри като се опише състоянието на местните 
породи, за да се усъвършенства основата за подпомагането по линия на ПРСР 2014-2020 г. В 
допълнение, не се споменават редките сортове растения, състоянието им, заплахите и 
потребностите. Въпреки това, редките сортове растения са предложени за подпомагане по 
новата мярка Агроекология и климат. Като цяло тази точка се нуждае от значително 
подобряване. 
Подточката за водите е фокусирана върху водните източници, качеството на водите, нитратно-
уязвимите зони и рисковете от наводнения. Анализът им е подробен, като описва 
съществуващата ситуация и изброява мерките за управление на водите по програмите от 
ПУРБ. Това осигурява съгласуваност между анализа на ПРСР и ПУРБ що се отнася до 
качеството на водите в страната. 
Подточката за почви е добра и съдържа обстоен и добре структуриран анализ на ключовите 
процеси и фактори, засягащи качеството на почвите: ерозия, вода, иригационна и ветрова 
ерозия, свлачища, биогенни елементи и запаси от влага в почвите, почвена засоленост и 
вкисляване, използване на минерални и органични торове. Много ясно са очертани 
потребностите, свързани с опазване и защита на почвите, като са посочени и някои развития, 
свързани с намаляване на засегнатите от водна и ветрова ерозия райони. 
В подточка “Необлагодетелствани райони” е предоставено сбито и информативно описание 
на типовете и обхвата на необлагодетелстваните райони (НОР). Посочено е също, че до края 
на 2017 г. обхватът на други НОР ще бъде предефиниран, съгласно новите критерии. 
Идентифициран е ключов проблем, а именно, че между 34% до 47% от ИЗП в НОР не са 
включени в СИЗП в специализирания слой „земя в добро земеделско състояние“ и не са 
допустими за подпомагане по Стълб I. Това показва отново липсата на последователност 
между дефинициите и допустимостта за подкрепа по Стълб I и Стълб II за периода 2007-2013 
г. в България, на което следва да се обърне внимание в АНС. 
 

1.3.5. Климат и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 
Съдържанието на текста, свързан с климата е уместно в светлината на международните усилия 
за борба с изменението на климата и съответните политики на Европейския съюз. 
Представеният анализ е подходящ за българските условия. Един конкретен актив на България 
е съществуването на система от горски пояси в североизточната част на страната. Тази 
уникална система играе ключова роля за намаляване на ерозията и е горски въглероден 
поглътител. Тя обаче страда от липсата на средства за поддържане и разширяване. 
Препоръчваме данните и анализът на този конкретен въпрос да станат част от ПРСР, което е 
от ключово значение за успешното земеделие в този регион. 
Един главен недостатък на текста, отнасящ се до климата, е недостатъчната информация за 
същността на действията в областта на климата, както и липсата на фокус върху адаптацията 
към изменението на климата. Важно е да се опишат и двата стълба на действията по климата: 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

16 

смекчаване, т.е. понижаване на емисиите и увеличаване на поглътителите, и адаптация. По 
отношение на адаптацията, България изостава. Ето защо е разбираемо, че в АНС липсва 
информация в тази посока, освен няколкото много добри параграфа. Препоръчваме да се 
обърне внимание на важността на темата за адаптация и да се цели незабавно действие, 
поради уязвимостта на сектора към тези процеси. Под смекчаване е важно да се разгледат 
двете направления: намаляване на емисиите от ПГ и укрепване на въглеродните поглътители и 
резервоари. Представената информация за емисиите от земеделския сектор е уместна и пълна. 
Липсват обаче данни и анализ на поглътителите и резервоарите. 
Освен това, силно препоръчваме в ПРСР да се подчертае, че използването на ВЕИ следва да е 
свързано само със собствените нужди на земеделските стопани и предприятия, а не с 
производството на енергия за електропреносната мрежа. Ето защо, не е оправдано 
споменаването на източници като геотермална енергия и енергия от преработка на отпадъци 
като възможна енергийна алтернативна. В случай, че няма конкретни данни в полза на такава 
обосновката, следва да се разгледат всички алтернативни енергийни източници, с които могат 
да се покрият собствените нужди. 
 

1.3.6. Горско стопанство 
Като цяло текстът е уместен и представя актуална картина на горския сектор в България по 
отношение както на потребностите на бенефициентите, така и на предизвикателствата пред 
сектора. Повечето от представената информация е взета пряко от “Анализ на горския сектор”, 
разработен за целите на последната Национална стратегия за развитие на горския сектор в 
България за периода 2013 – 2020 г. и като такъв е съгласуван с националните политики. 
Понастоящем констатираме, че е отделено прекалено голямо внимание на областите, които не 
са пряко подпомагани от ЕЗФРСР (добив на дървен материал, вторична преработка, горски 
пътища и др.). Ако обаче такъв текст се остави в ПРСР, би било полезно да се направи връзка 
с контекста на ПРСР. МЗХ може, например, да включи аргументи за това как използването на 
остаряла техника въздейства на околната среда; как по-добри пътища биха подпомогнали 
превантивните действия срещу горски пожари и природни бедствия, и т.н.  
Освен информацията в точка “Място на отрасъла в националната икономика”, която е много 
информативна, препоръчваме също текстът да се структурира около стълбовете, 
идентифицирани от Националната стратегия, а именно “горски ресурси”, “използване на 
горите”, “горска промишленост” (липсват данни за последната). Погледнато от положителната 
страна, текстът обхваща добре някои от пресечните въпроси, свързани с климата и 
иновациите. 
 

1.3.7. Инфраструктура в селските райони 
Проектът на ПРСР съдържа редица точки с добър анализ на инфраструктурата в селските 
райони, включително социалната инфраструктура. Частта за пътищата в селските райони 
предоставя кратка информация за дължината на общинската пътна мрежа, категориите й, 
общото й състояние и това на пътните съоръжения. Анализът показва съответствие между 
направените заключения в други документи за сектора на национално ниво и разкрива такива 
размери на необходимостта от инвестиции в пътната инфраструктура, които не могат да бъдат 
обезпечени посредством средствата, разпределени по ПРСР за следващия програмен период. 
Анализът на водоснабдяването и канализацията също е добре подготвен, като са обхванати 
важни аспекти на сектора и проблемите в развитието му. За тази точката би било полезно да се 
включи и проблемът за реформата в институционалната организация за управление на 
водоснабдяването и канализацията, което е важно от гледна точка на устойчивото развитие на 
сектора в бъдеще. Анализът отразява адекватно реалността и потребностите на 
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бенефициентите, които надхвърлят многократно наличните ресурси, както е и при пътната 
инфраструктура. Ето защо подкрепата следва да бъде фокусирана към териториите с най-
сериозни проблеми. 
Точката за хидромелиоративната инфраструктура е добре структурирана и съдържа подробна 
и обстойна описваща сектора информация. Съдържа също и добра аргументация за нуждата от 
адаптация към климата. Регламент 1305/2013 г. обаче поставя изискването инвестициите в 
напояването да са допустими само ако има нотифициран в Комисията План за управление на 
редните басейни (ПУРБ) и мерките в съответния ПУРБ да конкретизират напояването като 
уместни за земеделския сектор мерки. Наред с това има специални изисквания за 
инвестициите в напояването при повърхностни и подземни води, определени в съответния 
ПУРБ, състоянието на които е определено като недобро по причини, свързани с количеството 
на водата. Всички тези изисквания показват, че АНС относно напояването следва да бъде 
съобразен и с тях. Препоръчваме четирите ПУРБ да бъдат разгледани, за да се определи дали 
има речен басейн, който не включва напояване в програмата си от мерки, както и дали има 
речен басейн, състоянието на водите в който, е определено като недобро по причини, свързани 
с количеството на водата. Констатациите от подобен преглед ще предоставят информация за 
подхода към напояването в ПРСР 2014-2020 г. и ще подобрят съгласуваността на АНС с 
политиката и програмите за управление на водите. 
 

1.3.8.  SWOT анализ  
SWOT анализът включва множество добри наблюдения, но препоръчваме таблицата на SWOT 
анализа да се оцени отново. Дали всички описани и анализирани в АНС уместни теми са 
обобщени в SWOT анализa и дали има теми в него, които не са обхванати в АНС? В момента 
случаят не е такъв. Дали всички теми са правилно въведени в различните категории като 
вътрешни силни и слаби страни, и външни възможности и заплахи? В редица случаи темите са 
по-скоро ефект от силна или слаба страна, отколкото силни или слаби страни сами по себе си. 
От текста не е ясно как темите са свързани една с друга. Можем ли да генерираме множество 
стратегически опции, когато кръстосаме вътрешните и контролируеми силни и слаби страни с 
външните неконтролируеми възможности и заплахи? Препоръчваме обобщаване на 
наблюденията от таблицата на SWOT анализa в 1 синтезирана страница за “SWOT анализ”, за 
да се очертаят стратегическите възможности, които да демонстрират как основните вътрешни 
контролируеми силни и слаби страни могат да се управляват с подходящи интервенции и да се 
извлече полза от външните възможности или да се избегнат външни заплахи. 
 

1.3.9. Оценка на потребностите 
Това е важна глава, в която проблемите и предизвикателствата, и SWOT анализа в 
предходните точки кристализират като потребности, на които да се отговори. 
Идентифицирането на нуждите, което не е както се очаква оценка на потребностите, се 
основава на всички приоритетни области (ПО) и в повечето случаи обосновката е обща. Често 
се говори за потребност, нужда, важност, жизненоважна роля, но рядко те са пряко свързани с 
конкретната ситуация в България и до голяма степен е трудно да се види пряката връзка 
между АНС и идентифицираните потребностите. Всички идентифицирани потребности са 
уместни. Важно е обаче да се направи прозрачна приоритизация на тези потребности една 
спрямо друга. Препоръчваме да се конкретизират потребностите, а идентификацията и 
оценката им да описват конкретните проблеми. 
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1.4. Уместност, вътрешна и външна съгласуваност на програмата  

 

1.4.1. Стратегията „Европа 2020“  
Проектът на ПРСР е изготвен съгласно с изискванията на регламентите за развитие на 
селските райони и е в съответствие със Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, тематичните цели на ОСР и приоритетите на ЕС за развитие на 
селските райони. 
Приносът на ПРСР 2014-2020 г. в България ще бъде най-голям към 6-те приоритети на ЕС за 
развитие на селските райони, докато приносът към 11-те тематични цели на ОСР ще бъде по-
малък. На този етап от програмирането е трудно да се преценят приносите към основните цели 
на Стратегията на ЕС 2020 по отношение на заетостта, научноизследователската и развойна 
дейност, образованието и социалното приобщаване. 
 

1.4.2. Оценка на стратегията и логиката на интервенции  
Главата за стратегията е представена като група от три общи цели (съответстващи на ПРСР) и 
група от 6 приоритета и всички приоритетни области. Текстът е относително общ. Не съдържа 
указание за приоритизацията на трите общи цели една спрямо друга и няма обосновка за 
цялостното разпределение на ресурси за всяка обща цел. 
Като цяло аргументацията и обосновката за избора на мерки по различните приоритети и 
приоритетни области са добри, но в голяма степен са повторение на общите доводи за 
съдържанието на мерките. Текстът може и да е в съответствие с насоките за програмиране, но 
стратегията не предоставя много (ако изобщо го прави) конкретен за България текст, който да 
отразява идеята за използването на една или повече мерки за справяне с идентифицираните 
потребности по една или друга приоритетна област. 
Както посочихме преди, АНС е добър, докато таблицата на SWOT анализa е по-скоро 
самостойна и не се използва активно за идентификацията на потребностите. Под всяка 
приоритетна област нуждите са описани най-общо. Изборът на мерки за всяка ПО също е общ. 
В стратегическата част не са отразени значителните знания и информация, описани и 
анализирани в АНС. Стратегическата част до голяма степен изглежда основана по-скоро на 
текста от регламента за РСР, отколкото на българския контекст. 
Накрая, в текста няма обосновка за разпределението на ресурсите за общите цели и няма 
позоваване на ресурсите. 
 

1.4.3. Оценка на предложените форми на подпомагане  
Предложените форми на подпомагане, посочени в описанието на индивидуалните мерки, са 
най-общо подходящи, въпреки че по наше мнение прилагането на системата с ваучери е под 
въпрос и следва да се представи по-подробно, за да стане функционалността ясна. Освен това, 
отбелязваме, че се приемат авансови плащания, което се оценява високо. Авансовото плащане 
е до 50 % от публичното подпомагане, което е подходящо. Препоръчваме също използването 
на плащания на вноски, за да се освободят бенефициентите от напрежението поради 
ликвидността. Следва да се реши какъв да бъде максималният брой вноски, който да се 
приеме. 
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До известна степен текстът в мерките относно критериите за класиране варира от мярка в 
мярка. Като цяло приветстваме използването на критериите за класиране (критериите за 
оценка, критериите за избор) при оценката на заявленията. Бихме приветствали също и ако те 
се използват и за ситуации, при които ще има повече налични ресурси в бюджета, отколкото 
са заявленията. 
 

1.4.4. Очакван принос на избраните мерки за постигане на целите  
Важно е да се подчертае липсата на количествено изражение на целите в проекта за ПРСР. 
Важно е целите на ниво очаквани продукти/дейности и до известна степен също и на ниво 
резултати да бъдат количествено изразени в описанието на мерките. Потенциалът и 
очакваният брой бенефициенти, средната стойност на проект и очакваният брой проектите по 
отношение на очаквани продукти/дейности и резултати трябва да бъдат остойностени във 
възможно най-голямата степен, въз основа на документирания опит, например, от ПРСР 2007-
2013 г. или други програми. Препоръчваме описанията на мерките да включват количествени 
цели. Препоръчваме също представяне на разбивка на бюджета по подмерки, за да се оценят 
конкретните приноси от индивидуалните подмерки спрямо количествените цели. 
 

1.4.5. Допълняемост 
Като цяло, оценяваме високо изброяването на Оперативните програми на България и 
обобщеното им съдържание. Това е добър начин да се подобри информираността относно 
допълващи се инициативи. Препоръчваме обаче да се постави малко по-голямо ударение 
върху разграничаването между ПРСР и другите програми, не само с националните 
инициативи, но също например, с Европейския структурен фонд и Европейския 
инвестиционен фонд. Как МЗХ възнамерява да осигури избягване на двойно финансиране и 
липсата на празноти в подпомагането между свързаните мерки за подпомагане? Този въпрос е 
особено важен по отношение на подпомагане на инфраструктурата, т.е. пътища, мостове, 
водна инфраструктура, канализационни системи и т.н., поради продължаващите дискусии за 
разграничаването и допълняемостта с други фондове. По тази причина препоръчваме 
включването на конкретна информация за разграничаването между инфраструктурните мерки. 
Освен това препоръчваме включването на допълняемостта и разграничението със значими 
програми от Многогодишната финансова рамка, като COSME, LIFE и Хоризонт 2020. 
 

1.4.6.  Оценка на съгласуваността на бюджетните средства с целите  
Финансовата таблица в Глава 10 е единствената предоставена информация в основния текст на 
проекта на ПРСР за разпределението на ресурсите. Финансовите таблици в проекта на ПРСР 
отговаря на изискванията на Регламента за развитие на селските райони за отпускане на 30% 
от общия публичен бюджет за Приоритети 4 и 5. Съгласно Плана на показателите, даден в 
приложение, делът на Приоритет 4 е 30.3%, а за Приоритет 5 е 15.7 %. Също, съобразени са 
регулаторните изисквания за разпределение към ЛИДЕР и Техническа помощ: 4.6 % са 
разпределен за ЛИДЕР и 2.2 % - за Техническа помощ. Бюджетът на ПРСР показва 
приоритизиране на Приоритет 6 (33%), Приоритети 4 и 5 (46 %) и Приоритети 2 и 3 (20.4%). 
Не виждаме обосновка в ПРСР за подобно разпределение на ресурсите по приоритети, 
приоритетни области и общите цели на ПРСР. Общият баланс обаче изглежда уместен, 
въпреки че П2 и П3 са в долната граница. 
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Няма налични бюджети за подмерките и действията. Препоръчваме бюджетите на мерките да 
се разпределят по подмерки и действия. 
Освен това трябва да се подчертае, че голям дял от бюджета е насочен към мярка 4 за 
подпомагане на физически активи: 27.9% съгласно ПП. Разбираме приоритизацията в 
светлината на необходимостта от модернизиране на земеделския сектор, както и хранително-
вкусовата промишленост, но в същото време не виждаме обосновката на решенията нито в 
оценката на потребностите, нито в стратегията. Разпределението следва да се обоснове по 
прозрачен начин, за да се осигури изпълнението на целите на стратегията. 
 

1.4.7.  План на показателите и рамка на изпълнението  
Планът на показателите е изготвен съгласно насоките. Не е ясно обаче дали Тематичната 
подпрограма за малки стопанства е включена в общия План на показателите. Съгласно него, 
мярка 4 ще представлява публични инвестиции в размер на 776 882 961 евро (27.9%). 
Съгласно финансовата таблица на ПРСР обаче мярка 4 ще представлява 753 062 305 евро 
(26.4%). Изглежда ПП не включва Тематичната подпрограма за малки стопанства. 
Препоръчваме това да бъде коригирано и финансовата таблица в ПРСР да съответства на ПП. 
Таблицата за рамка на изпълнението може да се обясни и обоснове, като се пояснят причините 
за разликите в изпълнението на ПРСР през годините. Един пример е изпълнението на ЛИДЕР 
със само 10% през 2018 г.  
 

1.4.8. ЛИДЕР (ВОМР) и НСМ 
Анализът на ЛИДЕР е основан на прилагането на подхода ЛИДЕР в България за периода 
2007–2013 г. Предоставена е информация за активността на местните общности в процеса на 
прилагане на мерките по ос 4 на ПРСР и за резултатите от изпълнението на проектите по 
някои от мерките и подмерките. Този подход сам по себе си не позволява да се направят 
достатъчно заключения за приложението му до сега. Наред с това наличните заключения не 
винаги се подкрепят от факти. За анализа ще бъде от полза да се направи по-задълбочено 
проучване на потребностите на бенефициентите за следващия период. 
В допълнение, силно препоръчваме анализирането на интереса на бенефициентите за подхода 
на многофондово финансиране и наличието на капацитет за прилагането му от МИГ. Накрая, 
приемаме факта, че през последния период от процеса на изпълнение на ЛИДЕР са 
възникнали редица трудности. Една важна поука от практиката, подчертана в анализа е, че 
придобитият опит при изпълнението на мерките за подготовка на местните общности и 
административните структури на инициативата ЛИДЕР показва, че този подход следва да се 
изпълнява, финансира и развива в продължение на дълъг период от време, за да се получи 
съответствие с потребностите и готовността на местните общности, а не със спазването на 
административни крайни срокове, заложени за конкретно действие. Тази поука се оценява 
високо и следва да се има предвид в ПРСР 2014-2020 г. 
Точката за НСМ дефинира ясно потенциалните партньори/членове от три основни групи – 
организации на потенциални бенефициенти на ПРСР, органи на публичната администрация, 
консултативни органи, съветнически органи и оперативни групи по ЕПИ. В точката обаче 
липсва описание на механизма за това как тези потенциални участници/членове ще участват в 
структурата на НСМ. Единствената посочена институционална структура е Звеното за 
управление, с което се планира да се сключи договор след проведена процедура за обществена 
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поръчка. Препоръчва се да се разработи управленска структура на НСМ, както и механизъм за 
участието на членовете на НСМ. 
 

1.4.9. Техническа помощ  
Мярката за техническа помощ (ТП) е предназначена да обхване голям диапазон от 
административни разходи, свързани с изпълнението, наблюдението и оценката на ПРСР, както 
и с изграждането и функционирането на Националната селска мрежа (НСМ). Съгласно ПРСР, 
МЗХ може да разпредели до 4% от европейските средства за мярката ТП, съответстващи на 
93 551 358 64 евро. Съгласно проектът на ПРСР, МЗХ е разпределило 54 500 000 евро равни 
на 2.33%, от които 94.5% са предназначени за дейности, свързани с управление, наблюдение, 
оценка, обучение на персонала и внедряване на ПРСР, а 5.5% - за изграждане и 
функциониране на НСМ. 
Мярката за ТП не предоставя информация, която да обоснове този общ бюджет за ТП и по 
тази причина е трудно да се прецени дали 2.33% са достатъчни за покриване на всички 
разходи по ТП или общият бюджет следва да се увеличи приблизително до разрешените 4%. В 
съответствие с дадените за общите мерки препоръки, препоръчваме да се въведе бюджетна 
прозрачност, която ще послужи да се покаже, че това разпределение е основано на надеждна 
оценка на реалните разходи по мярката ТП през програмния период 2014-2020 г. 
 

1.5. Измерване на напредъка и резултатите от програмата  

 
Системата за мониторинг и оценка в проекта за ПРСР е описана добре, събран е опитът от 
текущия програмен период и са предприети действия за подобряване на системата както по 
отношение на ПП, така и по отношение на сътрудничеството между УО и РО. Всички тези 
стъпки са високо оценени. 
ПО е основният инструмент за планиране на мониторинга и оценката на изпълнението на 
ПРСР. Този план съдържа полезна информация и най-общо отразява амбицията да се 
провежда щателна оценка и текущо наблюдение. Настоящият ПО обаче не е твърде полезен на 
МЗХ като реален инструмент за планиране, що се отнася до бъдещи оценки. Изброени са 
подходящи и уместни дейности за оценяване, но като цяло за ПО би било от полза да бъде по-
конкретен и с по-високо ниво на планиране със задна дата, така че да може да се предвиждат 
бъдещи пречки при наблюдението, оценката и събирането на данни. По-специално, времевата 
рамка, предвидена за бъдещи оценки е много нереалистична (два месеца за оценка) и следва 
да се коригира, съгласно реалното оценяване и изискванията за събиране на данни. 
Предложените от МЗХ много кратките срокове за оценка подкопават, от практична гледна 
точка, иначе добрите заявени намерения в текста и предизвикват тревога, че всъщност МЗХ не 
се ангажира с отделяне на достатъчно време и ресурси за целите на оценяване и наблюдаване 
на програмния период 2014-2020 г. 
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1.6. Планирана организация за прилагане на програмата, включително участие на 
заинтересованите страни  

 

1.6.1.  Организация на изпълнението  
Описанието на организацията на прилагане на ПРСР е общо и не отразява фактическото 
състояние в България, нито за УО, нито за РА или някоя друга участваща институция. 
Предоставени са препратки към задачи и отговорности, на които да се обърне внимание, но не 
как и с какви ресурси. Опитът на УО, както и на РА от периода 2007-2013 г. показват, че 
трябва да се изгради добра система за управление на изпълнението на програмата, която също 
да се опише относително подробно. Текстът показва, че се предприемат стъпките за справяне 
с поуките от административната практика за периода 2007-2013 г., което се оценява високо. 
Всичките планирани стъпки са много полезни и могат само да допринесат за по-доброто и по-
ефективно изпълнение на ПРСР 2014-2020 г., в сравнение с предходния период. Оценява се 
високо също и това, че поуките от практиката са взети предвид. В допълнение, оценява се и 
участието на всички заинтересовани страни в действията по свеждане до минимум на грешки 
и увеличаване на ефикасността на изпълнението на ПРСР. Представени са редица добри 
инициативи.  

 
1.6.2. Комуникационен план  

Като цяло, Комуникационният план е добър и подходящо структуриран. Споменава се за 
придобития опит от изпълнението на Комуникационния план на ПРСР 2007-2013 г., за който 
се казва, че е взет предвид. Препоръчваме обаче да се опише този опит и предприетите 
корективни мерки, inter alia, за бъдещо позоваване. Подобно допълнение ще осигури 
избягването на загуба на поуките от практиката поради смяна на служителите и др. 
Описанието на предвидените комуникационни дейности е добро и сме съгласни с избраните 
дейности. Няма обаче практическа информация за това, например, колко информационни 
семинари възнамерява да домакинства МЗХ, кога ще се проведат или къде в страната. Също 
така в описанието на комуникационните фази, фаза 1 е първата информативна кампания, 
предназначена за популяризиране на ПРСР. Това описание обаче съдържа информация за 
минали дейности, а очевидно щом като бъде одобрена, ще е необходимо да се популяризира 
ПРСР. Можем само да наблегнем и да препоръчаме на МЗХ да осигури изпълняването на 
предвидените в проекта на ПРСР добри и уместни комуникационни дейности през следващите 
година и половина в достатъчна степен във всички райони на страната. 
 

1.6.3. Участие на заинтересованите страни  
Съгласно проекта на ПРСР, участието на заинтересованите страни по време на програмния 
период е осигурено посредством три срещи на Тематичната работна група (ТРГ), между 
януари 2013 г. и август 2013 г. До колкото ни е известно обаче, състояли са се пет такива 
срещи между януари 2013 г. и февруари 2014 г. Първо и най-важно, изглежда МЗХ е 
положило усилия да включи всички заинтересовани групи в ТРГ, което се оценява високо. 
Има обаче липса на представители на животновъдите (най-вече на тези, които отглеждат 
говеда, овце и кози) и в следствие на това те считат, че потребностите им не са адекватно 
отразени в проекта за ПРСР. 
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Освен това, някои членове на ТРГ считат, че не винаги получават документите, т.е. проекта на 
ПРСР, така че да имат достатъчно време да направят подходящите коментари, а също че 
проведените срещи на ТРГ не са били достатъчни. Наред с това, членовете на ТРГ нямат 
усещането, че са имали някакво реално влияние върху програмирането и приоритизирането на 
ПРСР. Това наблюдение е подкрепено от факта, че съгласно ПРСР, само 16 коментара и 
бележки са събрани от МЗХ във връзка с третата сесия на ТРГ по първия вариант на анализа и 
стратегията на ПРСР 2014-2020 г. Ето защо членовете на ТРГ приемат тези срещи повече като 
информативни, отколкото като дискусионни и въвличащи. Следва да се отбележи обаче, че 
тази представа за липса на влияние изглежда е свързана не само с МЗХ, но също и с факта, че 
ПРСР се разглежда като документ, който се определя на високо ниво (отгоре надолу) и се 
разработва в рамките на строгата система на ЕС, на която не може да се повлияе. За да бъде 
успешно участието на заинтересованите страни, смятаме, че е необходимо МЗХ да промени 
възприятията на членовете на ТРГ. 
 

1.6.4.  Тематична подпрограма за малките стопанства  
Представянето на подпрограмата е добро и подходящо структурирано, а тя е абсолютно 
уместна. Проектът за Тематична подпрограма представя две информативни графики на 
логиката на интервенции. Фигурата предоставя добър преглед на идеите зад интервенциите. 
Силно препоръчваме на МЗХ да използва този тип илюстрация също и в основния текст на 
ПРСР. 
Едно важно наблюдение обаче е, че бюджетът за Тематичната подпрограма е относително 
нисък и няма да покрие или да допринесе значително за посрещане на потребностите на 
сектора и целевата група. Не виждаме конкретна обосновка на бюджета, а само предполагаем 
брой потенциални бенефициенти по програмата. Едно просто изчисление ще бъде достатъчно, 
за да покаже, че бюджетът ще бъде недостатъчен за броя на заложените като количествена цел 
бенефициенти. Ние препоръчваме да се създаде баланс между дейности, резултати и ресурси. 
 

1.7. Препоръки 

 
Тук и в таблица 1 по-долу са обобщени главните препоръки. Моля, вижте приложение 5 за 
пълен списък на препоръките от предварителната оценка. Препоръките варират по дълбочина 
и важност, въпреки че екипът оценители счита всичките за уместни, за да се подсилят анализа 
и качествата на логиката на интервенциите в проекта на ПРСР. 
Моля да отбележите също, че проектът на ПРСР не отговаря на изискванията на ЕС за 
електронен формат (upload). Необходимо е сериозно редактиране, за да се сведе проектът на 
ПРСР от настоящия обем до изисквания формат. 
 
 

1. Анализът на настоящата ситуация (АНС) е много добра глава в проекта на ПРСР. 
Предоставя добра и подробна информация за тенденциите в развитието на секторите по 
земеделие, горско стопанство и селски райони в България. АНС представя добре 
предизвикателствата в различните сектори посредством актуални стойности и данни. 
Обаче все още са възможни и уместни подобрения на анализите, за да се уловят 
подробностите от сложната реалност на развитието на селските райони. 
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2. Идентификацията на потребностите и стратегията са твърде общи и не отразяват 

добрата работа и многото събрани в АНС подробни данни и информация. Стратегията е 
някак техническа/синтетична и не е посветена на потребностите в конкретния 
български контекст. Силно препоръчваме редактиране на идентификацията на 
потребностите и стратегията, за да се отразят конкретните потребности и проблеми, 
идентифицирани в АНС и SWOT анализа. 

 
3. В настоящия вариант на проекта за ПРСР липсва приоритизация на потребностите. Не 

е ясно как се оценяват потребностите в един сектор, в сравнение с тези в друг сектор и 
как тази оценка е отразена в приоритизацията в стратегията и планираните 
интервенции, нито относно съдържанието, нито относно ресурсите. В този смисъл 
логиката на интервенциите изглежда представлява по-скоро изпълнение на 
бюрократично изискване, отколкото ориентиране към потребностите и проблемите, за 
които е предназначена. Силно препоръчваме тази приоритизация на разпределението 
на ресурсите по сектори, приоритети и приоритетни области да се направи по-
прозрачна. 

 
4. Логиката на интервенции не представя никакви количествени цели. Количествените 

цели в проекта за ПРСР са ограничени и са посочени единствено в Плана на 
показателите като резултати от няколко мерки (брой действия, обучения и др.). Ето 
защо е неясно как е изготвена финансовата таблица на ПРСР и как разпределението на 
ресурси за различните мерки отразява потребностите и приоритизацията, както и колко 
дейности ще може да подкрепи ПРСР и колко резултати и въздействия ще генерира. 
Описаните подробно в АНС потребности следва да се разработят в стратегията и това 
трябва да се отрази в разпределението на ресурси. Трябва да е ясно какво се очаква от 
МЗХ за подобряване на показателите, описващи потребностите и предизвикателствата 
в секторите. Препоръчва се силно това количествено изражение на специфичните цели 
да се представи в ПРСР. 

 
5. Тематичната подпрограма за малките стопанства е много уместна и високо оценена. 

Единствената загриженост е, че разпределеният за нея бюджет се счита за твърде 
малък, в сравнение с потребностите на сегмента стопанства, който е в интервала от 
2 000 евро и 8 000 евро стандартен производствен обем, предвид на ролята им в 
селските райони и икономическото им значение. Препоръчваме също установяване на 
баланс между онова, което се възнамерява да се постигне с Тематичната подпрограма и 
разпределените за нея ресурси. 

 

 
Таблица 1: Главни препоръки  

Тема Препоръка Как е отразена препоръката или 
обосновка защо не е взета 

предвид  
АНС, SWOT анализ, оценка на потребностите  

АНС – Общо 

Подобряване на АНС, за да се 
предостави дори по-добра, по-
подробна и изчерпателна 
картина на сектора по 

Препоръката е приета. 
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земеделие, горско стопанство и 
селски райони в България. 

АНС – Обобщение на 
приоритетите  

Да се направи кратко 
обобщение на АНС преди 
точката за SWOT анализа, 
където са обобщени 
заключенията по всеки от 6-те 
приоритета. 

Препоръката е приета частично.  
 
Направено е обобщение, но то е 
структурирано около общите 
показатели за контекста, в 
съответствие с изискванията.  
 

АНС – Дефиниции на 
селските райони  

Да се отчете необходимостта от 
адаптиране на подхода за 
определяне на селски район 
спрямо типологията на ЕС. 

Препоръката е приета. 
 
Тази препоръка е насочена към 
органа, който взима решенията и 
отговаря за политиката за 
развитие на селските райони, 
МЗХ. Важно е експертите от 
съответните отговорни 
обществени органи и институции 
да започнат съвместна 
целенасочена работа съвсем в 
началото на програмния период, 
за да се обсъди и анализира 
подхода за изпълнение на 
секторните политики в 
комбинация с регионалните и 
териториалните политики в 
селските и градските райони.  
МЗХ трябва да бъде активния 
партньор за създаване и 
институционализиране на 
постоянна експерта работна група 
по този въпрос. Това трябва да 
бъде подпомогнато по мярката 
„Техническа помощ „ на ПРСР за 
целия период, като се започне с 
подхода към създаването й, 
изграждане на стратегия за 
дейностите на работната група и 
изпълнението им до началото на 
следващия програмен период.  

АНС – Земеделие  

Да се включи подробно 
описание на земеделските 
структури по отношение на 
производство, специализация и 
размер в дефинициите на 
съответните приоритети. 

Препоръката е приета частично -  
там, където има налични данни, 
тази информация е била включена. 

АНС – Хранително-
вкусова промишленост 

Подсилване на анализа за 
конкурентоспособността на 
отделните продукти и 
двигателите зад тенденциите. 
Подобряване на анализа на 
потенциалната роля на схемите 

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

АНС – Организация на 
каналите за доставка на 
храни и хранителни 
продукти  

Да се включи по-подробен 
анализ на организацията на 
каналите за доставка на храни, 
като се посочат проблемите и 
стимулите за подобряване на 
веригата за добавяне на 
стойност в българската 
икономика. 

По принцип препоръката е приета.   
 
Главата за хранителните вериги е 
разширена. За съжаление, 
наличните данни са ограничени, 
така че е добавено ограничено 
количество информация в токи 
„Хранително-вкусова 
промишленост” и „Външна 
търговия”. 

 
 
АНС – Търговия 
 
 

Да се подобри анализа на 
търговията като се включат 
данни на подсекторно ниво, за 
да се разберат причините за 
развитие на 
конкурентоспособността в един 
подсектор/продукт спрямо друг  

Препоръката е приета. 
 
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 
е по специализация на 
износителите. 

АНС – Околна среда 

Да се анализира подробно 
въпроса за класификацията на 
земеделската земя, по-
конкретно на затревените 
площи като недопустими за 
подпомагане по Стълб 1 и да се 
идентифицират действия за 
решаването на този въпрос. 

Принципно препоръката е приета, 
тъй като тя касае плащанията по 
Стълб I. Това не е отразено в 
ПРСР.  

АНС – Климат  

Да се обърне внимание на 
важността на темата за 
адаптация към изменението на 
климата и да се целят 
незабавни действия, поради 
уязвимостта на сектора към 
тези процеси. 
 
Използването на ВЕИ следва да 
е свързано само със 
собствените нужди на 
стопанствата и предприятията. 

Препоръката е приета. 

SWOT анализ 
Да се подготви кратък текст, за 
да се синтезира SWOT анализа 
и да се демонстрира как с 

Препоръката не е приета, тъй като 
не съответства на създадената 
структура на ПРСР. 
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подходящи интервенции се 
управляват основните силни и 
слаби страни, така че да се 
извлече полза от 
възможностите или да се 
избегнат заплахите. 

Потребности 

Да се включи ясна оценка на 
потребностите, която да свърже 
анализа на настоящата 
ситуация и SWOT анализа със 
стратегията и приоритизацията 
на ресурсите. 
 
Да се конкретизират 
потребностите, а 
идентификацията и оценката на 
потребностите да се направят 
проблемно ориентирани. 

Препоръката не е приета. 
 
Създадената структура на ПРСР 
изисква в точка 4.2 да се 
предостави идентификация на 
потребностите. Оценката на 
потребностите е представена в 
точка 5. Като цяло искаме 
формулировката на тази 
препоръка да бъде променена, тъй 
като тя може да се тълкува като 
поставяне подвъпрос от страна на 
ЕО на прозрачността на процеса 
по оценка на потребностите и 
разработването на стратегията.  
Оценката и идентификацията на 
потребностите е итеративен 
процес, който започна в България 
преди повече от година. Той 
включва разработването на 
проекти, срещи и множество 
обществени дискусии с всички 
заинтересовани страни, за да се 
установят максимално точно и да 
се допълнят потребностите и 
тяхното приоритетно подреждане.  
 
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.  

Конструкция на логиката на интервенции  

Стратегия 
Съдържанието на стратегията 
да се направи по-конкретно и 
да се свърже с българския 

Препоръката  е приета и където е 
необходимо, текстът е 
преразгледан. 
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контекст. Тази обща препоръка не е в 
съответствие с коментарите на 
оценителите в отделните точки, 
където, като цяло има малко 
коментари в тази посока.   
 
 
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.  

Стратегия 
Да се посочи приоритизацията 
на трите общи цели една 
спрямо друга. 

 

Стратегия  
Да се обоснове цялостното 
разпределение на ресурси за 
всяка обща цел.  

Препоръката  е приета. 

Установяване на цели, разпределяне на финансови средства  

Специфични цели 
Да се изразят количествено 
специфичните цели на всички 
нива. 

Препоръката  не е приета. Тя е 
твърде обща и неясна.   

Целите на ПРСР са определени 
отново и са конкретизирани в 
Плана на показателите.  

Финансови средства  
Да се балансират финансовите 
средства във връзка с 
планираните дейности. 

Препоръката  не е приета. Тя е 
твърде обща и неясна. 

Финансови средства Да се приведат в съответствие с 
бюджета на ПРСР и ПП. 

Препоръката  не е приета  
 
Не съществува разминаване 
между цифрите във Финансовия 
план и тези в мерките 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.  

Финансови средства 
Да се изготви бюджет за 
подмерките и оперативното 
ниво. 

На този етап не се планира 
разработване на бюджети по 
подмерки. Това би предполагало 
нотифициране за всяка промяна, 
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настъпила в бюджета по 
операциите. Това ще доведе до 
повишаване на 
административното бреме за УО и 
ЕК и до липса на достатъчна 
гъвкавост при изпълнението на 
ПРСР.  

Организация на изпълнение на програмата  

Административни 
ресурси  

Да се оценят бюджетните 
средства в МЗХ и РА (ДФЗ). 

Препоръката  е приета. 
 
Мярка „Техническа помощ” 
предвижда изпълнението на 
дейност, свързана с финансово 
стимулиране на изпълнението, 
мониторинга, оценката и контрола 
на ПРСР 2014-2020 г., с оглед на 
поддържането на капацитета, 
който е изграден и обучен в УО.  

Обучение на персонала 

Да се осигури надеждно 
обучение и изграждане на 
капацитет на служителите на 
МЗХ и РА (ДФЗ) (нови и 
настоящи), за да се улесни 
изпълнение ПРСР 2014-2020 г. 
по най-ефективен начин. 

Препоръката е приета.  
 
Мярка „Техническа помощ” 
предвижда изпълнението на 
дейност, свързана с изграждането 
на капацитет в администрациите 
на МЗХ и ДФЗ, отговарящи за 
изпълнението, мониторинга, 
оценката и контрол на ПРСР 2014-
2020 г.  

Други 

Тематична подпрограма 
за малки стопанства  

Следва да се създаде баланс 
между дейности, резултати и 
ресурси. 

 

План за оценка 

ПО да се направи по-конкретен 
и да предвижда бъдещи пречки 
пред наблюдението, 
оценяването и събирането на 
данни. 
Да се преразгледа времевата 
рамка, предвидена за бъдещи 
оценявания. 

Препоръката е приета. 
 
Продължителността на 
изпълнението на всички дейности 
по оценката е удължена. Трябва да 
се отбележи, че крайните срокове 
за някои оценки, са  ограничени от 
Регламента.  

Комуникация 

Да се осигури изпълнение в 
достатъчна степен на 
предвидените в проекта за 
ПРСР добри и уместни 
дейности. 

Препоръката е приета. 
 
На комуникационните дейности 
ще се обърне внимание в точка 
„Техническа помощ”, тъй като 
тези дейности ще се финансират 
от този бюджет. Според МЗХ това 
е правилната точка, където 
препоръката да бъде отразена.  

Участие на 
заинтересованите страни 

Да се засили участието на 
членовете на ТРГ. 

Включена е допълнителна 
информация за участието на 
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заинтересованите страни. 
Коментарите от заседанията на 
ТРГ и отговорите на МЗХ ще 
бъдат включени в отделно 
приложение.  
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2. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

2.1. Информация 

 
Фирма“Агротек СпА” изпълнява Рамков договор РД51-101/22.08.2013 за изготвяне на 
предварителна оценка на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в България. 
Дейностите по предварителната оценка са в съответствие с изискванията на общите 
разпоредби на Регламент (ЕО) No.1303/2013 г., както са описани в чл. 55. Освен това, 
цялостната оценка представлява изпълнение на изискването на чл. 77 на Регламент (ЕО) No 
1305/2013 г. за развитие на селските райони. Предварителната оценка е основана на тръжна 
процедура, по която изпълнител е италианската фирма “Агротек СпА” и е за периода 
23.08.2013 г. до 22.08.2014 г. и/или до официалното одобрение на Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) (2014-2020) от ЕС. 
За изпълнението на тази задача, “Агротек СпА” създаде екип оценители по предварителната 
оценка (ЕО), състоящ се от девет експерти: 
 

- Мортен Квистгаард, ръководител на екипа, експерт с насоченост към интервенционната 
логика, стратегията, финансовите таблици, организацията на изпълнението и др.; 

- Янка Казакова, заместник ръководител на екипа, експерт по биологично земеделие, 
природа и околна среда; 

- Александър Бърдаров, експерт по горско стопанство; 
- Мария Пенева, експерт по аграрна икономика и ХВП; 
- Велеслава Цакова, експерт по климата; 
- Вихра Антонова, експерт по иновации, трансфер на технологии и НИРД в областта на 

земеделието и храните; 
- Здравко Сечков, експерт по ЛИДЕР, основни услуги и обновяване на селата, и 

сътрудничество; 
- Проф. Пламен Мишев, експерт по оценка на риска и финансовите инструменти; 
- Леа Квистгаард, асистент на ръководителя на екипа; експертна помощ относно Плана 

за оценка, участие на заинтересованите страни и комуникация. 
 
Дейностите по изпълнението започнаха на 03 януари 2013 г. с първоначална среща и 
неофициална начална среща между Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и екипа 
оценители по предварителната оценка. Официалната начална среща се проведе на 4.09.2014 г. 
Настоящата предварителна оценка на проекта за ПСРС 2014-2020 г. е основана на: i) 
Заданието (ЗД); ii) насоките, постановени от Генерална дирекция за земеделие на 
Европейската комисия (ГД Агро) за изготвяне на предварителни оценки на ПСРС, подготвени 
от страните в предприсъединителен процес или от държавите-членки на ЕС (ДЧ); и iii) 
съвкупния опит на екипа в подобни дейности по оценяване в региона, включващи както 
предприсъединителни програми, така и ПРСР на ДЧ. 
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2.2. Обхват на задачата  

 
По време на процеса на предварително оценяване, екипът изпълни следните основни задачи: 

• Преглед на документи и проучвания, изготвени от МЗХ и други заинтересовани страни, 
наред с интервюта на заинтересовани страни, като и двете следва да предоставят 
необходимата информация за оценка на проекта на програмата; 

• Оценка на уместността, ефективността, ефикасността и въздействието на ПРСР; 
• Преглед на ефикасността на системите за предоставяне на помощ, т.е. съветнически 

услуги и др.; 
• Оценка на прилагането на принципите на партньорство и консултативните процеси по 

време на подготовката на проекта на ПРСР; 
В процеса на предварителното оценяване е търсено интерактивното взаимодействие между ЕО 
и МЗХ, за да може по възможно най-оперативен начин резултатът от предварителната оценка 
да захрани окончателното изготвяне на ПРСР. 
 

2.3. Методология и организация  

 
Предварителното оценяване бе наблюдавано от Комисия за управление на проекта (КУП), 
състояща се от представители на МЗХ и екипа оценители. 
Както бе споменато, предварителната оценка, включително изготвянето на препоръките за 
укрепване на логиката на интервенциите и обосновката на проекта за ПРСР, следва общите 
насоки на ЕС и Заданието. 
Оценяването е проведено в три фази: i) двустранни срещи със служители на МЗХ, отговорни 
за различните глави и мерки по ПСРС; 2) събиране на данни и провеждане на интервюта с 
определени заинтересовани страни и потенциални бенефициенти; и 3) изготвяне на доклад 
(включително представяне на проекта за оценка). Всяка фаза включва: 
 
Двустранни срещи със служители на МЗХ  

• Редица двустранни срещи със служители, отговорни за различните глави и мерки по 
ПРСР; 

• Семинар по програмиране, оценка на потребностите и логиката на интервенциите 
(17.12.2013 г.); 

• Текущо коментиране на избрани мерки, подпрограмата за малки стопанства, Плана за 
оценка и др., по искане на МЗХ. 

 
Събиране на данни и интервюта със заинтересовани страни  

• Анализ на заинтересованите страни (за да се идентифицират основни заинтересовани 
страни); 
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• Интервюта със заинтересовани страни (за да се провери както уместността на 
интервенциите в ПРСР спрямо потребностите на заинтересованите страни и 
предизвикателствата в сектора, така и участието на заинтересованите страни в свързани 
с подготовката на програмата дейности); 

• Проучване на документи и събиране на данни (за да се провери както документацията, 
така и обосновката на предложените в програма интервенции, и да се оценят 
очакваните резултати и въздействия на интервенциите). 

 
Фаза на докладване и представяне  

• Доклад за обратна връзка по проекта на ПРСР, вариант от 25.07.2013 г., 24.09.2013 г. 
• Доклад за напредъка No. 1, 19.11.2013 г. 
• Доклад за обратна връзка по проекта на мерките, вариант от ноември 2013г., предаден 

на 20.12.2013г. 
• Доклад за напредъка No. 2, 21.02.2014 г. 

• Обобщение на   предварителните констатации от предварителната оценка, 2 април 
2014 г.  

• Проект на доклада за предварителна оценка, включително резюме и обширна таблица с 
препоръки, 11 април 2014 г. 

• Доклад за напредъка No. 3, 14 май 2014 г. 
• Преразгледания, окончателен Доклад за предварителна оценка беше подготвен и 

подаден в МЗХ на 23 май 2014 г.  
 

Като част от задачата за предварителна оценка, след представянето на доклада за 
предварителна оценка, ЕО ще продължи да съдейства на МЗХ за отразяване на коментарите, 
както от предварителната оценка, така и от европейските служби. 
Предварителната оценка е извършена въз основа на английския превод на проекта на ПСРС 
2014-2020, варианта от февруари 2014 г. 
Настоящият предварителен доклад за оценка е структуриран съгласно догорения с МЗХ 
модел, който трябва да следва последователността на главите в проекта на ПСРС и да 
използва идентични заглавия, а не предложената структура в насоките за предварителни 
доклади. Съчетаването на структурата на предварителния доклад с проекта на ПРСР 
позволява коментирането и препращането към конкретни точки, страници и таблици, и следва 
да увеличи функционалността на доклада за предварителна оценка по време на 
проследяването на получените коментари и обратната връзка от страна на МЗХ. Трябва да се 
отбележи, че поради известно несъответствие в заглавията на проекта на ПРСР, номерацията 
на заглавията в доклада за предварителна оценка не съответстват на номерацията на 
съответните точки в проекта на ПРСР, въпреки че текстът и последователността са идентични. 
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3. ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА  
 

3.1. Географски район, покрит от прогрaмата  

 
Анализът на настоящата ситуация (АНС) на проекта на ПРСР съдържа две различни 
класификации на селските райони, а именно, европейската класификация на ниво NUTS III и 
националната класификация на ниво LAU 1. Използването на тези класификации в АНС е 
прозрачно и добре отчетено. България е избрала да използва националната класификация на 
ниво общини с аргумента, че тази типология илюстрира по най-добър начин реалността в 
страната. МЗХ е използвало тази класификационна система също и в ПРСР 2007-2013 г. и 
САПАРД. Така това решение позволява да се сравняват резултатите, въздействието и т.н., на 
програмите с тези от предходните програмни периоди, но не позволява добро сравнение с 
други държави-членки на ЕС, които използват различни дефиниции за селски райони. 
 
Сравнение на ефекта от двете типологии 
Националната дефиниция на България за селски общини съдържа само две категории – 
“градска” и “селска”. Селските общини са тези, при които най-голямото населено място е с 
население по-малко от 30 000 души. Това категоризира 231 от общините в България като 
селски райони. Тези общини обхващат 81% от територията на страната и 42% от населението. 
На практика това означава, че според националната дефиниция, географски малка община, 
която може да има град с 28 000 жители ще бъде също категоризирана като селска (това е един 
от проблемите, които ЕК опита да заобиколи с новата дефиниция от 2011 г.). Въпреки това, 
доколкото ни е известно, в България има само две общини, които се състоят само от градове – 
и двете са в Пловдивска област, и двете са с по-малко от 9 000 жители – затова тази 
потенциално проблемна област не е уместна в контекста на България. 
Европейската дефиниция от друга страна, използва критерия за гъстота на населението за 
категоризация на районите. Освен това използва три категории: “градска”, “междинна” и 
“селска”, а не две като в българската типология. Съгласно европейската дефиниция, 
единственият градски район в България е София-град – останалите са междинни и 
преобладаващо селски райони. 
Таблицата и картата по-долу илюстрират разликата в регионалната категоризация, основана на 
двата различни подхода. 
Таблица 2: Национална спрямо европейска дефиниция на селските райони  
Европейска 
класификация   

Преобладаващо 
градски 

Междинен район Общо 

Области – NUTS III 15 12 27 
Общини – LAU 1 154 109 263 
    
Българска 
класификация  

Преобладаващо 
градски 

Междинен район  

Селски общини 138 93 231 
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Градски общини 16 16 32 
* Софийска община е градска по двете класификации и не е включена в представените цифри. 

Фигура 1: Категоризация на селските райони, сравнение между националната и европейска дефиниции  

 
Източник: Казакова, Я., 2014, Карта, изготвена на нуждите на Предварителната оценка на ПРСР 2014-2020 г. 

 
Както е показано, по същество българската дефиниция покрива всички селски и междинни 
райони от европейската дефиниция, освен 32 общини с град с повече от 30 000 жители, 16 от 
тези общини се намират в селски райони (съгласно европейската дефиниция) и 16 са в 
междинни райони. Тази очевидна липса на географско съвпадение прави малко безполезно 
сравнението на данни на ниво ЕС с данни по българската класификация. Логично погледнато 
обаче е ясно, че българската дефиниция изглежда по подходяща за отразяване на ситуацията в 
страната. 
 
Последствия и препоръки на екипа оценители  
Дефиницията за селски райони е важна за мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони”, защото ще бъде използвана само в 231 селски общини, т.е. изключват се 32 
общини, които са в обхвата на ОП “Региони в растеж”. 
Освен това класификацията на селските райони е използвана като критерии за допустимост на 
бенефициентите и дейностите по мярка “Стартова помощ за неземеделски дейности” и мярка 
6.4 “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. 
Препоръчваме на МЗХ да продължи с използването на българската дефиниция, след като 
смята, че тя най-добре отразява националната ситуация по отношение на определяне на 
специфичните цели и бюджета в рамките на проекта на ПРСР. За ЕС би било от полза, ако в 
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бъдеще МЗХ разгледа възможността за коригиране на дефиницията спрямо общата 
европейска категоризация, за да може да се правят сравнения със съответните държави-
членки. 

3.2. Класификация на регионите  

 
ПРСР покрива цялата територия на България, което е подходящо. 
Всички региони, обхванати от ПРСР са класирани като слаборазвити, съгласно Регламента (по 
критерии за БВП/глава от населението по-малък от 75 % от средния за ЕС-27 БВП/глава от 
населението). Ако е уместно, може би си струва да се затвърди дефиницията и да се 
предостави документация за класификацията. Виж, напр., таблица 4, стр. 20, където градските 
райони (София-град) имат БВП/глава от населението от 105, сравнено със средното за ЕС-27 
ниво, което е 100.  
 
 

4. SWOT АНАЛИЗ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

4.1. SWOT анализ  

 

4.1.1. Общо описание  

I. Социално-икономическа ситуация в селските райони  
 
Анализът на настоящата ситуация относно а) социално-икономическoто положение в селските 
райони и б) земеделския сектор и хранителната верига, е като цяло добър, обстоен и 
информативен. Оценяваме усилията на МЗХ и участвалите експерти в изготвянето на проекта 
за АНС, сравнен с предишни проекто-документи. Той представя относително изчерпателен 
анализ на настоящата ситуация и основните факти, основани на първични статистически 
източници. Главата е написана и структурирана добре, като покрива много съществени теми, 
подкрепени с актуална информация. Обобщаващите части допринасят за добър преглед. 
Въпреки цялостната положителна оценка на главите обаче, в АНС има някои случаи, за които 
описанието на проблемите и доказателствата са слаби, и им липсва документиране и 
обосновка. В някои случаи те не могат да се свържат пряко с целите на политиката на ЕС за 
селските райони и с ПРСР, и изглеждат малко извън контекста. Също така, има някои 
количествено основани твърдения за проблеми, за които в текста липсват емпирични 
доказателства. Качеството на анализа може да се подобри, ако се представи по-целенасочена 
информация или изследователски доказателства, за да се потвърди количественото твърдение. 
В АНС не са взети предвид някои факти и заключения при идентифицирането на 
приоритетите в ПСРС и не са достатъчно отразени в приоритетите и мерките. Като цяло ще 
наблегнем на това, че специфичният характер на ситуацията в България не е достатъчно 
подчертан в оценката на потребностите (ще се връщаме на този въпрос по различни поводи), 
което е важно при обосноваването на избора на проблемите, на които да се обърне внимание. 
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Също така някои твърдения и заключения в ПСРС са основани на представените в АНС 
данни, но изискват още пояснения, за да се определи защо и как всеки един от тях трябва да се 
реши. Аналогично, някои данни и твърдения са представени съвсем изолирано, без ясен 
контекст и без коментари или анализ в общия текст. Накрая, в някои случаи заключенията са 
направени без достатъчно данни за обосновка. Ще представим извадки от такива специфични 
за текста проблеми в хода на оценката на социално-икономическия анализ. 
Освен тези общи коментари, валидни за целия анализ на социално-икономическата ситуация, 
в следващите подточки представяме и допълнителни подробности и конкретни коментари и 
препоръки за голяма част от главите. 
 

I.1. Социално-икономическа значимост на селските райони  

За коментари на дефиницията за селски райони, съгласно националната дефиниция и тази на 
ЕС, съответно, виж точка 2.1 “Географски район, покрит от програмата” по-горе. 
Следните два цитати са пример за изолирани твърдения, които не са подходящо използвани в 
текста: 

- “Жените в селските райони са 1 443 хил., или 51% от населението в селските 
райони.” (стр. 15) 

- “През 2011 г. в селските райони живеят 65% от представителите на турската 
етническа група, 61% от ромската, и 35% от българската.” ( стр. 19) 

 
Главната причина за намаляване и загуба на население в селските райони е отрицателната 
раждаемост и в по-малка степeн – миграционният процес сред населението (стр. 17). Това 
може да се очаква поради неблагоприятната възрастова структура, но как може да бъде решен 
този проблем? 
В селските райони не са изпълнявани целенасочени мерки, с които завършилите висше 
образование да се върнат у дома (стр. 18). Такива мерки липсват и на национално ниво, а в 
настоящата ПРСР това не отразено по никакъв начин. Как може това да се използва в 
подкрепа на приоритизацията на интервенциите и разработването на мерки? 
Главните демографски показатели, съгласно типологията на ЕС за градски/селски райони (стр. 
19) са обобщени без никакви коментари. 
 

I.2. Динамика и структура на икономиката и заетостта в селските райони  

Съгласно текста “Проблем е високото ниво на дългосрочната безработица, което е почти 3 
пъти по-високо от това в градските райони.” (стр. 22) Това е важно за Приоритет 2А 
относно диверсификацията и предприемачеството, но не е указано в текста. 
В предимно селските райони почти половината от заетостта в услугите (48%) се създава в 
сектора на държавното управление, образованието, здравеопазването и социалната работа, 
докато в междинните райони тези услуги имат много по-малък дял (38%). В сектора на 
търговията, хотелиерството, ресторантьорството и транспорта се създава 45% от заетостта в 
сектора на услугите в предимно селските райони и 52% в междинните (стр. 23). За целите на 
диверсификация (приоритет 2А и 3А) в ПРСР е важно да се насърчава разширяването на 
сектора за услуги, извън държавните услуги. 
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Съпоставката на предприятията и заетостта в селските райони по националната дефиниция за 
селски район към общите стойности за страната също показват, че икономиката на селските 
райони е слабо диверсифицирана (таблица 6) (стр. 24). Информацията и анализът на 
индустриалните предприятия подкрепят тези твърдения и би било много добре, ако може да се 
предостави допълнителна информация за обосновка на подмярка 6.2 и подмярка 6.4: Стартова 
помощ и инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, които сега не са добре 
набелязани. 
“Пълното използването на потенциала за развитие на туризма в селските райони се затруднява 
от слабото взаимодействие на общините и другите ключови субекти в туризма за създаване и 
маркетиране на конкурентоспособни регионални туристически продукти. Публично-частните 
партньорства за развитие и предлагане на туристически продукти са слабо развити.” (стр. 27) 
Твърдението е важно, но не е отразено в приоритизацията и разработването на мерките по-
нататък в ПРСР като компонент на икономическата диверсификация. Ако местните 
взаимодействия са слаби (не само между местната администрация и ключовите икономически 
действащи лица, но дори и вътрешно между тях), ефектът на синергия на инвестициите в 
диверсификация няма да се постигнат. Освен това, партньорството е главното 
предизвикателство, на което следва да се обърне внимание в новия програмен период и при 
създаването на ЕПИ. 
Следният цитат е неясен и непоследователен, и следва да се преработи: 

- “По-ниската икономическа активност в селските райони се дължи на високия дял на 
населението, което не търси активно работа, тъй като е заето с домашни и семейни 
задължения, което е индикация за недостатъчно предлагане на работни места.”(стр. 
21) 

Данните в следните твърдения не са достатъчно, за да ги обосноват: 
- В България различията в икономическото развитие на селските и градските райони са 

много големи. БВП на глава от населението, в предимно селските райони, е 3,7 пъти 
по-нисък, отколкото в предимно градските райони (София-столица) (в ЕС-27 – 1,8; в 
ЕС-12 – 2,3). Тези различия са обусловени основно от по-слабата икономическа 
активност в селските райони и свързаната с нея по-ниска заетост, по-ниската 
производителност и растеж.” (стр. 20) 

- Образователната и квалификационна структура на безработните лица е крайно 
неблагоприятна. Значителна част от тях са с основно, начално и по-ниско 
образование, и без квалификация.” (стр. 22) 

 

I.3. Бедност и уязвими групи  

Анализът на тази точка за бедността и уязвимите групи е важна част от социално-
икономическия анализ, защото е пряко свързана с политиката на ЕС за приобщаващ растеж и 
по-конкретно с Приоритет 6 “Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на 
бедността и икономическо развитие на селските райони”. Доколкото България е сред страните 
с най-висока бедност и рискове от социално изключване, тази част има пряко отношение към 
националните потребности. 
Представеният анализ съответства на заключенията и изводите, направени в Споразумението 
за партньорство и в анализите на други програмни документи на национално ниво. Има 
вътрешна последователност на изложението, което въпреки това е относително оскъдно. 
Липсата на достатъчно статистически данни е проблем, който не може да бъде пренебрегнат и 
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препоръчваме текстът да бъде допълнен и разширен, въз основа на съществуващата 
информация, чрез добавяне на факти, подкрепени от Евростат. 

Например, това са: 

- На ниво ЕС-27 има сравнително малка разлика между мъжете и жените по отношение 
на нивото на риск от бедност (след социалните плащания) – 15.6% и 17.0%, 
респективно. В България обаче тази разлика е най-голяма и възлиза на 3.3% (19.0 % за 
мъжете и 22.3 % за жените) (данни от 2010 г.); 

- Безработните представляват много уязвима група и са изложени на риск от бедност; 
- Пенсионерите са друга уязвима група, изложена на риск. 

С включването на тези факти, географското разпространение на бедността и концентрацията 
на уязвимите групи може да се визуализира (напр., на карта), въз основа на анализ на 
териториите с най-високо ниво на безработица в страната, демографската структура на 
населението и концентрацията на малцинствените групи. Това би помогнало да се определят 
целенасочени териториални инвестиции, насочени към разрешаване на проблема. 
В частта на анализа за териториалното разпределение на ромския етнос в общините, 
формулировката, че ромите “са разпространени във всички общини и навсякъде в селските 
райони” не е много полезна и индикативна. Би било добре да се групират общините, напр., 
тези с 30% ромско население, с 20%-30% и 10%-20%. Препоръчваме също да се упомене 
източника на информация, защото е известно, че съществуват значителни разлики между 
различните източници. 
Следва да се отбележи, че проблемът с бедността и уязвимите групи не е адекватно 
представен в другите части на програмата. 
Не са извлечени поуки от практиката от предходния планов период и препоръчваме това да се 
направи. 
Данните в следното твърдение не са достатъчно, за да го обосноват: 

- Развитието на туризма в селските райони се затруднява и от неразвитата 
инфраструктура за публични услуги в туристическите зони, и лошата достъпност на 
част от териториите. Изоставане е налице в модернизирането на много от 
съществуващите музеи, галерии, атракции и др., свързани с представянето на 
българското културно наследство. В селските райони има проблем и с привличането, 
обучението и задържането на квалифицирани кадри в сферата на туризма. 
Незадоволително е информационно осигуряване на туризма (особено на общинско 
ниво).(стр. 27) 

 

I.4. Социална и техническа инфраструктура, обществени услуги и качество на 
живот в селските райони  

Като цяло тази част е разработена относително обстойно (с малки изключения) с описание на 
социално-икономическата ситуация на местно ниво в България. Предвид териториалния 
обхват на програмата, би било по-удачно, ако информацията в общия раздел на I.5, свързана с 
тенденциите при местните общински приходи и разходи, отрази ситуацията на селските 
общини, защото разликите между тях и другите общини, които са извън обхвата на тази 
дефиниция са значителни, особено що касае относителния дял на собствен приход, което 
прави общините силно зависими от прехвърлянето на средства от централното правителство.  
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Тази препоръка важи също, когато се очертава динамиката на разходите на общините. 
В допълнение към анализа на финансовото състояние на общините, би било уместно също да 
се представят основните заключения относно капацитета на общините за предоставяне на 
публични услуги и да се подчертаят сериозните проблеми, като липсата на квалифицирани 
човешки рeсурси, особено в периферните общини с население под 5 000 жители. 
“Остарялата инфраструктура и липсата на поддръжка, както и ниските доходи на населението 
са лимитиращи фактори, които пречат на жителите в селските райони да практикуват 
организирани спортни, културни и други дейности в свободното си време. Развитието на 
човешкия капитал в селските райони е ограничено и това кара младите хора да мигрират. 
Културните и спортни съоръжения във всички селски райони имат нужда от обновяване. Още 
повече, има нужда да се построят нови, не само в общинските центове, но също и в селата. 
Културните центрове на общностите (читалища, които са наследници на библиотечните 
клубове от 19-ти век) са институции от огромно значение за селските райони, защото 
предоставят културни и образователни услуги на селското население (виж таблица 14). 
Понастоящем в селските общини има повече от 2 100 активно функциониращи читалища, 
намиращи се в общинските центрове или по-големите села. Сградите на повечето от тези 
заведения се нуждаят от обновяване и ново оборудване, а услугите, които предоставят трябва 
да се подобрят и диверсифицират. Отчетите показват, че в периода 2007 – 2012 г. броят на 
активно функциониращите читалища в селските райони се е увеличил с повече от 100.” (стр. 
34) Представеният анализ е добър, но не е отразен в приоритетите като фактор за привличане 
на хора и в проекта на мерките, по-конкретно мярка 7. Мярката включва толкова много 
операции, че е неясно дали изобщо ще се разпределят някакви пари за споменатите тук 
конкретни потребности. 
 

I.4.1.  Социална инфраструктура и услуги 

В тази част (четири таблици) е представена ситуацията и е направен преглед на трудностите в 
предоставянето на публични услуги в областта на здравеопазване, образованието и 
социалните услуги. Всички тези таблици (таблица 1 “Здравна инфраструктура и специалисти в 
периода 2007-2012 г.”, таблица 2 “Детски градини и капацитет в периода 2007-2012 г”, 
таблица 3 “Образователна инфраструктура в периода 2007-2012 г.“ и таблица 4 “Тенденции в 
социалните услуги в общността 2007-2012 г.”) предоставят информация за съответната 
инфраструктура и частично за наличния персонал в съответния сектор, но само част от дела 
им спрямо общо за страната. Въпреки че са предоставени данни за три години от този период 
(2007, 2010 и 2012), няма задълбочен анализ на тенденциите в съответния сектор, а причините 
зад тези тенденции не са анализирани за всички случаи. Вероятно не е разумно да се 
анализират всички показатели, но препоръчваме това да се направи за най-важните. 
Смятаме за разумно да се допусне, че тази част отразява реалните потребности на 
бенефициентите и в значителна степен обрисува същинското състояние в селските райони. 
Анализът обаче би бил по-полезен, ако представя не само количествени, но и качествени 
показатели, защото последните отразяват по подходящо състоянието на социалните услуги. 
Дотолкова, доколкото има опит от предходния планов период, би било добре, ако анализът 
включи поуките от практиката относно изпълнението на програмата до момента. 
Следното твърдение е неясно и непоследователно, и следва да се преработи:  

• “Високият процент на сградите и оборудването на детски градини в селата, по-
ниската им натовареност и недостатъчните инвестиции на общините за 
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поддържане са причината за незадоволителното състояние на инфраструктурата.” 
(стр. 31) 

 
Следните два цитати са примери за части от анализа, които не са уместно използвани в ПРСР 
и не е предложена конкретна мярка за справяне с идентифицирания проблем: 

• “Общият брой на учениците в селските райони през 2012 г. е 33 876. Проблем за 
селските райони е намаляващото записване на ученици за продължаване на средно 
образование в средните училища, което частично се дължи на ниските доходи на 
семействата, липсата на осигурен транспорт и влошеният транспортен достъп. В 
част от отдалечените и периферните райони има недостиг на преподаватели. 
Неравностойният достъп до качествено средно образование принуждава част от 
семействата да записват децата си в средни училища в градските центрове, а друга 
част - да мигрира в градските райони.” (стр. 32) 

• “Специализираните социални услуги за уязвими групи и възрастни се предоставят от 
общините, като основната част от тях са делегирани държавни дейности. 
Специален проблем, особено за общините с множество разпръснати селища, е 
лошото качество на пътищата и липсата на специални транспортни средства за 
осигуряването на мобилни социални и здравни услуги за възрастни хора и хора с 
физически увреждания. Усъвършенстването на обслужването се затруднява от 
липсата на финансови ресурси, и от ниските доходи на жителите. В около една 
трета от по-малките селски общини допълнителен проблем е и липсата на 
квалифициран персонал, който да извършва специализирана помощ и услуги.” (стр. 32) 

 
Данните в следния цитат не са достатъчно, за да го обосноват: 

• “Достъпът и качеството на услугите в населените места извън общинския център е 
по-ограничен, а инфраструктурата е в лошо състояние. Намаляването на тяхното 
население води до постепенно закриване на част от публичните услуги, което влошава 
качеството на живот в тях и стимулира миграцията.” (стр. 29) 

 

I.4.2.  Културни дейности 

Тази част от анализа е относително сбита и показва по ясен начин проблемите и частично 
потребностите на селските райони в областта на културата. Представените проблеми обаче се 
отнасят главно за инфраструктурата на предоставяне на културни услуги и в много по-малка 
степен за самите услуги и качеството им. Инфраструктурата, сама по себе си, е важна, но не е 
достатъчна за развитие на културния живот на територията. В този смисъл реалните 
потребности на бенефициентите се разглеждат по доста фрагментиран начин, а би било по-
полезно, ако им се обърне допълнително внимание. Следва да се предостави повече 
информация за културните дейности, свързани най-вече с живото културно наследство в 
селските райони, което е предпоставка и основа за развитието на някои форми на туризъм. 
Препоръчваме отстраняването на “организиран спорт” от текста (понастоящем споменат на 
две места), защото попада извън обхвата на културните дейности. 
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I.4.3. Техническа инфраструктура 

Тази част предоставя кратка информация за дължината на общинската пътна мрежа, 
категориите й, общото й състояние и състоянието на пътните съоръжения. Информацията е 
основана главно на експертни мнения и на Стратегията за пътната инфраструктура 2013-2022 
г. Въпреки че не е много изчерпателен, анализът показва съответствие между заключенията, 
направени в документи на други сектори на национално ниво и разкрива потребността от 
инвестиции в пътната инфраструктура в такъв размер, който не може да бъде осигурен от 
средствата, разпределени по мярка 7 за следващия програмен период. Решението на този 
проблем не може да бъде намерено за кратък период от време и вероятно ще са необходими 
други финансови инструменти, в допълнение към ЕЗФРСР. Проучването сред местните 
органи показа, че най-голяма нужда има от рехабилитация на общинската пътна мрежа. 
В тази част на анализа се казва, че дължината на общинската пътна мрежа е 19 400 км, докато 
таблица 15 показва числото 19 000 км. Разликата следва да бъде отстранена и да остане само 
една стойност. 
Данните в следния цитат не са достатъчно, за да го обосноват: 

•  “Известен принос за подобряване на пътната инфраструктура в селските райони 
имат и реализираните до момента проекти по ПРСР (2007-2013).” (стр. 35) 

 

I.4.4. Водоснабдяване и канализация  

Анализът е изготвен добре, обхванати са важни аспекти на сектора и проблеми в развитието 
му. От полза ще бъде описването на проблема с реформата в институционалната организация 
на управление на системите за водоснабдяване и канализация, което е важно предвид 
устойчивото развитие на сектора в бъдеще. 
Анализът отразява адекватно реалността и потребностите на бенефициентите, които 
значително надхвърлят наличните ресурси, както бе случаят с пътната инфраструктура. Ето 
защо подпомагането следва да се фокусира върху териториите с най-сериозни проблеми. В 
анализа е загатнато за това. 
В анализа много ясно се казва, че “Все още инвестициите по пречистване на отпадните води в 
селата се ограничават до изграждане на централизирани мрежи и не отразяват всички 
приложими за местните условия модерни технологични решения.” Ефективността на тези 
решения е много спорна, особено по отношение на малки населени места, разположени на 
широка територия. Това води до бъдещо общо увеличение на цената на водата и включва 
риска от това дали населението ще може да си я позволи. 
Поради посочените критерии за допустимост по мярка 7 “Инвестиции за доизграждане, без 
нови съоръжения, на канализационни мрежи в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони 
са допустими само ако има висока плътност на канализационни съоръжения (между 90% и 
100%)”, в анализа следва да се предостави информация за проникването на мрежата в 
споменатия интервал и дали това условие няма да бъде пречка за реализирането на 
инвестиции предвид ниското ниво на готовност на канализационната инфраструктура в селата 
като цяло. 
Има несъответствие между дължината на водоснабдителната и канализационна мрежа, 
посочена в частта на анализа, в която се казва, че “надхвърля 40 000 км” и таблица 15, където 
за мрежата се казва, че обхваща 27 368 км. 
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Данните в следния цитат не са достатъчно, за да го обосноват: 

•  “По-голямата част от мрежата (88%) е изградена в периода 1960-1980 г., като 
поради лошата поддръжка страда от чести повреди, ниска ефективност и големи 
загуби на вода в следствие на течове.” (стр. 35) 

I.4.5. Производствена инфраструктура 

Тази част от анализа е недостатъчно разработена. Предоставени са единствено факти, без да 
бъдат анализирани, а и не са достатъчни. Потребностите на даден тип инфраструктура не са 
представени. Няма последователност с другите части на ПРСР. Няма информация за 
съгласуваност с други национални политики в тази сфера. 
Препоръчваме допълнително разработване на тази точка.  

I.4.6. Потребности от модернизация на социалната и техническата инфраструктура 

Потребностите от модернизация са основани на резултатите от проведено проучване, което 
предоставя картина на потребностите, въпреки че е доста обща. Добре би било да се осигури 
още един източник на информация за потребностите от модернизация на инфраструктурата, в 
допълнение към проучването, което безспорно е много полезно. Информацията от анализите 
на проектите, с които общините са кандидатствали по мерки 313, 321 и 322 през предходния 
период вероятно би била полезна за идентифицирането на потребностите на местно ниво.  
Обобщението за необходимите инвестиции в таблица 15 “Необходими инвестиции в селските 
райони по тип основна инфраструктура” е изготвено добре и е полезно. Все пак би било по-
добре, ако са дадени стойности на посочените естествени показатели, дори приблизителни. 
Резултатът от проучването не предоставя информация за потребностите от инвестиции в 
производствената инфраструктура (които вероятно не са били включени в проучването). Няма 
показатели, че допустимите инвестиции по мярка 7.4 са необходими и че ще бъдат от интерес 
за потенциалните бенефициенти. Резултатите от нашите интервюта с представители на 
местните органи показват, че понастоящем има слаб интерес към тази операция, главно 
поради факта, че тази дейност не се приема като присъща на общините. Също, механизмът на 
извършване на такива инвестиции не е ясен. 
За да се обоснове тази мярка, ако остане в ПРСР, може да бъде от полза да се направи друго 
специално разработено за нея проучване. 
 

I.5. Достъп и използване на информационните и комуникационни технологии  

Анализът е изготвен изчерпателно и обхватно. Представени са проблемите и потребностите. 
Идентифицирани са областите на въздействие. Анализът отразява националните политики в 
тази сфера, т.е. Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо 
поколение (NGA) и съответства на целите в Програма в областта на цифровите технологии за 
Европа. Има съгласуваност с другите части на програмата. 
Следният цитат представя използването на интернет в селските райони, но на това не е 
обърнато внимание в ПРСР: “Извън личната кореспонденция, ползването на интернет за 
други цели остава слабо. Около 80% от потребителите ползват интернет за комуникация 
(електронна поща, разговори), 70% за търсене на информация, от 50% до 60% - за 
забавления. По-малко от една четвърт от потребителите ползват интернет за търсене на 
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работа, 13% - за продажби и покупки на стоки и услуги, и едва 7% - за интернет банкиране. 
През 2012 г. 27% от гражданите са ползвали услугите на електронното правителство (44% 
в ЕС-27).” (стр. 39) Какво ни казва това? 
Ще трябва да поставим под въпрос реалните потребности на бенефициентите, както и 
икономическата обосновка и добавената стойност, свързана с инвестиции за осигуряване на 
широколентов достъп на общинските центрове (в бялата зона) с население под 1 000 жители, 
състоящи се главно от хора в напреднала възраст. Възникват два въпроса: 

1) Дали жителите имат нужда от такива информационни технологии? 
2) Каква е перспективата за положителна промяна в демографската ситуация на тези 

населени места в бъдеще? 
 

I.6. Социален капитал и капацитет за прилагане на подходя ЛИДЕР  

Анализът е основан изключително на прилагането на подхода ЛИДЕР в България за периода 
2007–2013 г. Предоставена е информация за местните общности в процес на прилагане по 
мерките на ос 4 и за резултатите от внедряването на проекти по някои от мерките и 
подмерките. Този подход сам по себе си не позволява достатъчни заключения относно 
прилагането му до момента. Освен това наличните заключения не винаги са подкрепени от 
факти. Ето защо би било от полза да се направи по-задълбочен анализ на потребностите на 
бенефициентите за следващия период. 
Анализът не покрива възможността за финансиране от множество източници на СМР в 
рамките на ВОМР, въпреки че тази възможност се споменава както в Споразумението за 
партньорство, така и в мярка 19 на бъдещата програма. Силно препоръчваме да се анализира 
интереса на бенефициентите към подхода за многофондово финансиране, от една страна, и 
наличието на капацитет за прилагане от МИГ, от друга, особено възможността за създаване на 
координационен механизъм за управлението му на национално ниво. В този смисъл, няма 
съгласуваност с другите политики и части на програмата. 
Констатираме, че представеният анализ е донякъде едностранен. Даваме си сметка обаче, че 
през последния период е имало редица затруднения в процеса на изпълнение на ЛИДЕР. В 
това отношение следва да се спомене, че: 

- Независимо, че мярката за подготовка е полезна, част от капацитета е разпръснат 
поради забавеното начало на изпълнение на СМР; 

- Относително ограниченият капацитет на всички нива за навременно и ефективно 
прилагане на подхода засяга възможността на потенциалните бенефициенти да получат 
своевременна помощ за проектните им предложения; 

- Централизираното прилагане на ЛИДЕР, съчетано с изпълнението на всички други оси 
и мерки по ПРСР през последните две години на плановия период са създали сериозни 
проблеми на всички участващи институции; 

- На много места в страната не е правилно да се дефинират местните общности като 
“съхранени”, а качеството на социалния капитал е на ниво, което пречи за успешното 
изпълнение на множество инициативи на общностите. 

В края на анализа се съдържа една много важна поука, а именно: “Опитът от прилагане на 
мерките за подготовка на местните общности и административните структури за подхода 
ЛИДЕР показва, че този процесен подход следва да се прилага, финансира и развива за по-
дълъг период от време, съобразно нуждите и готовността на местната общност в дадена 
територия, а не съобразно административните срокове, поставени за определен проект.” 
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Тази поука се оценява високо и следва да се има предвид, когато се изпълнява мярка 19 и най-
вече, когато се разработва наредбата за прилагане на ЛИДЕР. 
Разумно е да се отстранят някои неточности, макар и несъществени (главно от техническо 
естество), защото така анализът ще стане по-точен. Тези неточности са: 

- “През последните 50 години селските общности не са активната страна в процеса на 
вземане на дългосрочни решения”, - т.е. след 1964 г. – защо през последните 50 години? 

- “Съществена историческа роля за запазване и развитие на социалния капитал на 
местните общности имат читалищата и църквите - които са просветни, духовни, 
културни, социални и информационни средища, създадени и развити в началото на 20-
ти век във всяко населено място на България.” – така изказано, твърдението, че 
църквата е била създадена и се е развила от началото на 20-ти век не е вярно. Освен 
това, по разбираеми причини не всяко населено място има църква. Твърдението се 
отнася главно за читалищата (общностни центрове); 

- “Вследствие на гореспоменатите действия са изготвени значителен брой (126 бр.) 
стратегии за местно развитие, на територии от селските райони”. Таблица 5 
“Резултати от изпълнение на подготвителна мярка 431-2 от подхода ЛИДЕР” показва, 
че успешно изпълнените проекти са 90. Разработена е само една стратегия по даден 
проект, ето защо е невъзможно да са изготвени 126 стратегии в резултат на посочените 
по-горе действия; ако има 126 стратегии, тогава те трябва да са били в резултат на 
други действия, извън подпомагането по тази мярка. 

В описателната част на мярка 19 на ПРСР е представена значителна информация, която следва 
да се разгледа в тази точка. 
На много места в АНС се прави отнасяне към регионални разлики и несъответствия, но те не 
са разгледани в никоя от мерките, с изключение на мярка 7 относно развитието на интернет 
мрежата. Казва се също, че 13 МИГ изпълняват стратегии за местно развитие в Северна 
България и в 22 селски района на Южна България. (стр. 41) Има ли намерение да се направи 
регионализация на изпълнението на някои мерки? Какво е намерението, стоящо за тази 
информация? 
Що се отнася до твърдението “За първите две години (2008-2010 г.) на ПРСР са представени 
136 проектни предложения от местните общности. Реализирани са дейности за оживяване 
на териториите и създаване на капацитет, чрез 90 проекта, които обхващат около 60% от 
територията на селските райони и 64.3% от населението в селските райони.” (стр. 40), 
необходими са данни за целия период. 
За да се подобри качеството на анализа на подхода ЛИДЕР, препоръчваме включването на 
повече заключения за предходното му прилагане, изготвяне на рамка на потребностите и по-
точно формулиране на някои части от текста. 
 

I.7. Обобщение на състоянието и проблемите в селските райони  

Тази точка, която обобщава предходните глави на проекта на ПРСР, е много добра и се 
оценява високо. Може да се обмисли един малък коментар: 
Секторът на услугите създава около половината от добавена стойност в предимно селските 
райони (52%) и има значително по-малък дял в заетостта (40%). Преобладаващият дял от 
заетостта в услугите се пада на публичните услуги, търговията, хотелиерството и 
ресторантьорството, и транспорта (стр. 43). Няма информация за това как ще се преодолее 
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този дисбаланс между частните и публични услуги. Това е част от диверсификацията на 
икономиката и частните услуги, които от икономическа гледна точка са важни за 
териториалното развитие. 
 

II. Анализ на аграрния и горски сектори и веригата за производство и доставка на 
храни  

II.1.  Значение на аграрния сектор за националната икономика  

Като цяло, АНС включва подробно описание на земеделските структури по отношение на 
производство, специализация и размер, което се оценява високо, но фактите не са ясно 
съчетани в дефинициите на Приоритети 2A, 2B и 3A. Препоръчва се това да се направи, тъй 
като тези данни са много важни. 
Увеличаването на БДС се дължи основно на увеличаването на продукцията от 
растениевъдството. Нетната добавена стойност се увеличава с много по-малки темпове спрямо 
БДС, заради значителното увеличение (над 2 пъти за периода) на потреблението на основен 
капитал. Това показва, че през последните години българското земеделие се обновява с 
навлизането на нови машини и оборудване, които от една страна увеличават производството и 
намаляват производствените разходи, но от друга – увеличават постоянните разходи за 
амортизация (стр. 46). Това заключение е важно само за сектора за растениевъдство, както е 
казано, докато приоритизацията в животновъдния сектор и в сектора за плодове и зеленчуци 
се нуждае от още пояснения. 
Описано е отрицателно развитие на животновъдството, а то е секторът, който осигурява по-
голяма заетост, особено в селските, отдалечените и погранични планински райони (стр. 46). 
Следва да се упомене, че животновъдният сектор осигурява не само по-голяма, но също и по-
постоянна заетост през годината. 
За 2012 г. има значително увеличение на производството в растениевъдството (над 70%), 
докато в животновъдството то се е запазило на нивото от 2007 г. и дори има слаб спад с 2% 
(стр. 45). Заключенията за небалансираното развитие на сектора не се появяват в частта на 
ПРСР за идентификация на потребностите. 
 

II.1.1.  Използване на земя за земеделски цели 

Предоставените данни в таблици 23 и 24 в българския текст на ПРСР (английски текст, 
таблици 11 и 12) могат да доведат до интересно заключение, ако се коментират заедно. Има 
връзка между данните за среден размер за стопанство (ха) при стопанства, които наемат 
земя/аренда от една страна, а от друга – данни, свързани със земеделска земя (площи), която 
се е увеличила с 4 %, обхванатата площ се е увеличила с 12%, а цената на земята се е 
увеличила с 99 %. Ако тези стойности се сравнят със стойностите за лозята (респективно, 83%, 
92% и 27%), това повдига въпрос за връзката между цената на наемане и субсидиите. 
Изглежда очевидно, че производителите на земеделски култури с големи субсидии могат да си 
позволят повече да купуват и наемат земя/аренда. Тенденцията е, че ще бъде все по-трудно за 
маломащабните стопанства от животновъдния сектор и сектора за плодове и зеленчуци, вино 
и т.н., да имат достъп до земя. Това изисква приоритизация на тези сектори, не само по 
отношение на модернизацията на производството чрез инвестиции, но и чрез, например, 
комасация на земята. Необходимостта от такава секторна приоритизация е важно заключение, 
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както и необходимостта от насърчаване на комасацията на земя и стимул за това. Освен това 
не е ясно дали тези тенденции подкрепят или затрудняват търсеното развитие в сектора. 
 

II.1.2.  Структура на земеделските стопанства  

Като цяло високо се оценяват данните за структурата на българското земеделие. Анализът е 
много подробен и предоставя добра обосновка на интервенциите и за Тематичната 
подпрограма за малки стопанства. Може обаче да се обмислят някои коментари. 
Направените в текста на АНС заключения по таблица 29 (в българската версия; таблица 17 в 
английска версия) могат да се поставят под въпрос: ключовите фактори включват 
положителния ефект от Общата селскостопанска политика и цялостния икономически растеж 
до 2009 г., което е довело до увеличена конкурентоспособност на земеделието. През 2010 г. 
използваната от стопанствата земеделска земя се е увеличила с 46.7%, в сравнение с 2007 г. 
(+1 425 хил. ха) – виж таблица 17 (стр. 53). 
Стопанствата, които попадат в групата над 250 000 евро производствен обем, са основно 
стопанства на юридически лица. Те се развиват в съизмерими с европейските икономически 
граници, имат значителен потенциал за развитие и възможности за постигане на 
конкурентоспособност на единния европейски пазар. Тези стопанства са 1 740 на брой, или 
само 0.5% от всички стопанства (при 1.9% за ЕС-28). През периода 2007-2010 г. те са 
увеличили значително дела си в използваната земеделска площ от 46.0% през 2007 г. на 53.9% 
през 2010 г. Делът на стопанствата над 250 000 евро в използвана земеделска площ е повече от 
два пъти по-висок, отколкото средният за ЕС – 26.2% (стр. 56). Въпросът е дали ПРСР на 
България трябва да подпомага такива стопанства чрез мерките на програмата, ако повечето от 
тях са в растениевъдството, не диверсифицират производството си и не осигуряват постоянни 
работни места? Всички тези наблюдения и заключения относно изпълнението им 
противоречат на оценката на риска, където се казва, че тези стопанства са единствените 
оператори в земеделския сектор, които могат да гарантират инвестициите си. 
Броят на кооперативите и използваните от тях площи намаляват. Броят на едноличните 
търговци се е увеличил със 17% и с 33% ИЗП. Най-големите промени са отчетени при 
търговските дружества – броят им се е удвоил, а размерът на ИЗП се е увеличил с 47% 
(таблица 21). В края на точката има някои обяснения за причините за описания процес и при 
бъдещото разработване на мерките те следва да се вземат предвид. 
Данните в следния цитат не са достатъчно, за да го обосноват: 

•  “Малките по размер стопанства продължават да доминират в 
необлагодетелстваните и планински територии, както и в райони с интензивно 
зеленчукопроизводство, овощарство и тютюнопроизводство, което е техен 
отличителен белег. В малките стопанства се създава около 30% от добавената 
стойност. Дейността на малките стопанства е от решаващо значение за запазване 
на формирания ландшафт и на местната култура.” (стр. 54) и “добавената стойност 
на единица площ в този случай е много висока и това предопределя тяхната важна 
икономическа и социална роля.” (стр. 54) 
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II.1.3.  Земеделско производство 

През последните години България се превърна в нетен вносител на плодове и зеленчуци, 
предназначени за консумация в прясно състояние и за преработка. За това допринесе и 
недостатъчното и дебалансирано спрямо други земеделски сектори финансово подпомагане по 
линия на ПРСР 2007-2013 г. в сравнение с други земеделски сектори (стр. 63). При 
изработването на мерките се споменава, че тези сектори ще се разглеждат като приоритетни. 
Това следва да се подчертае също в точките за идентифициране на потребностите и 
приоритизацията на ПРСР. 
  

II.1.3.1. Производство в растениевъдството 

Средният добив от картофи в България през 2011 г. и 2012 г. е съответно с 2,27 пъти и 3 пъти 
по-нисък от средния за ЕС (стр. 64). Анализът на добивите за всички продукти е много слаб и 
понякога е неясно каква е целта на посочените стойности, когато не е направен допълнителен 
коментар, какъвто е случаят с картофите. 
Следното твърдение е неясно и непоследователно, и също има нужда да се бъде обосновано с 
данни за производствена площ: “При маслодайните култури също се отчита значително 
увеличение на производството за този период – при слънчогледа увеличението е почти 1,5 
пъти, а при рапицата почти два пъти. Тези нива на производство на зърнени и маслодайни 
култури свидетелстват за увеличаване на добивите за периода.” (стр. 62) 
 

II.1.3.2. Производство в животновъдството  

Няма конкретни коментари. 
 

II.1.3.3. Биологично земеделие 

Точката за биологичното земеделие завършва с два параграфа, които обясняват важността му 
за икономиката и околната среда в селските райони, и с кратко обобщение на развитието му. 
Може да е по-удачно да се преподреди точката, така че те да се преместят в началото. 
Освен това би било добре да се дефинират накратко приносите на биологичното земеделие за 
адаптиране към изменението на климата и смекчаване на въздействието му. Примери могат да 
бъдат взети от Международната федерация на движенията за биологично земеделие, “Ролята 
на биологичното земеделие за смекчаване на изменението на климата”: 
“Биологичното земеделие може да допринесе значително за намаляване на освобождаването 
на ПГ и за поглъщането на въглерод от почвите и биомасата. Биологичното земеделие може 
значително да намали емисиите на въглероден диоксид. Като налична алтернатива за 
промяна в отглеждането, то предлага трайни земеделски системи с устойчива 
производителност. БЗ изисква използването на по-малко гориво за обработване на земята 
поради използването главно на вътрешни ресурси, като намалява необходимостта от 
транспорт. Що се отнася до избягването на метана, възможно е посредством насърчаване 
на аеробните микроорганизми и високата биологична активност на почвите, да се увеличи 
окислението му. На второ място, промените в режима на хранене на преживните животни 
може да намали съществено производството на метан. Азотните окиси се дължат главно 
на предозиране и загуба на азот. Те се свеждат до минимум с биологичното земеделие. 
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Биологичното земеделие има конкретен потенциал за поглъщане, защото следва ключовите 
принципи на строгите азотен и енергиен цикли чрез управление на биологичната материя в 
почвите. Това се постига посредством усъвършенствани практики за управление на 
земеделските земи и за агролесовъдството.” 
Вдъхновение може да се намери и в източника: Международна федерация на движенията за 
биологично земеделие; “БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – Стратегия за адаптация към 
изменението на климата”: 
“Земеделските системи ще трябва да повишат устойчивостта си към климатичните 
крайности. Разнообразни ротации на културите и почвите, които осигуряват достатъчно 
вода по време на суша и бърза филтрация на водата и оттичането й по време на периодите 
на интензивни валежи са основна част от всяка стратегия за адаптация – както и 
характеристиките на системите за биологично земеделие. Много почви са изключително 
уязвими, поради ниското си съдържание на органична материя. Освен това схемите на 
изменение на климата могат да доведат до загуба на важно и типично регионално 
производство, както и на предоставени от географското разположение пазарни 
възможности. Обичайните за биологичното земеделие практики, като използването на 
биологични торове, покривни култури, устойчиви традиционни култури и добро управление 
на биологичното разнообразие, са основни елементи, които могат да помогнат на 
стопаните успешно да се справят с изменящия се климат.” 
 
Данни за биологичното земеделие  
Точката за биологично земеделие разкрива, че през последните години секторът се е развивал 
бързо. Има забележимо увеличение в броя на операторите от година на година. Таблица 33, 
която съдържа данни за броя им в страната, е основана на данни от Евростат. Важно е да се 
отбележи, че в Доклада за земеделието от 2013 г., публикуван от Министерството на 
земеделието, и при използването на собствени източници, се разкриват различни стойности за 
броя на операторите през 2011 г. и 2012 г.: 1054 и 2016, респективно. Докато тенденцията е 
една и съща, в двете групи данни има стойности за операторите 612 (2011г.) и 867 (2012г.), 
които се различават. Анализът ще се подобри чрез кратко обяснение на разликата. 
Наред с това, важно е да се сравни това интензивно развитие на биологичния сектор с 
подпомагането, предоставено по мярка 214 “Агро-екологични плащания”, под-схема 
„Биологично земеделие” за периода 2007-2013 г. (данните, добавени в таблица 33 в червено). 
Наблюдаваме тенденция на увеличаване на заявленията по тази под-схема. В същото време 
делът на кандидатите по агро-екологичната мярка спрямо общия брой биологични оператори 
намалява от година на година, въпреки увеличените плащания по АЕ през 2011 г. За да се 
получи по-добро разбиране на ситуацията, необходимо е да се анализира също развитието на 
биологичните площи и биологичното животновъдство, и участието в мярка 214. 
Таблица 3: Брой оператори (производители, преработватели, търговци) в биологичното производство (стр. 67) 

Оператори 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
2013 

2012/ 
2007-% 

Производители 240 254 446 718 1 562 2 754 ? 1048% 
Преработватели 42 36 68 68 67 81 ? 93% 
Други 57 47 32 34 37 48 ? -16% 
Общо 339 337 546 820 1666 2883 ? 750% 
Изменение на година  0.6% 62% 50% 103% 73% ?  
Подадени заявления 
по м. 214 
“Биологично  306 360 592 840 1250 

 
 

2129 596% 
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Източник: Евростат и МЗХ- за  диви култури, данни от годишни доклади на контролиращите лица  по 
биологичното производство  
 
 
Трябва да се отбележи отново, че данните представени в таблица 34 за площите в системата на 
биологичния контрол се различават от данните, представени в Доклада за земеделието 2013 г., 
за годините 2011 и 2012. Много вероятно проверката на годините 2007-2010 г. да покаже също 
известно несъответствие, което следва накратко да се поясни. 
 
Таблица 4: Площи в биологичното земеделие 2011-2012 г. 

 

Източник: Изчисление на екипа оценители, основани на Доклада за земеделието 2013 г.  

Въпреки това, тенденцията в площите за биологично земеделие не е толкова стабилна, 
колкото увеличението на броя на операторите в сектора. През периода 2007-2012 г. има 
разлики между годините, както и в сертифицираните площи и площите в преход. Все пак, през 
последните три години, 2011 – 2013 г., има забележимо увеличение. 
Средно две трети от общите биологични площи са декларирани по мярка 214 на под-схема 
“Биологично земеделие”. След 2010 г. повече от 80% са реално подпомогнати по мярката за 
АЕ. Освен това площите, одобрени за плащания по “Биологично земеделие” през 2013 г. са 
34 485 ха, което 11 пъти повече от одобрените през 2008 г. Това неизбежно води до 
положително влияние върху цялостното развитие на биологичния сектор и по тази причина 
следва да се представи в анализа за ПРСР 2014-2020 г. 
Едно допълнение, което се нуждае от анализ е фактът, че делът на биологичните оператори в 
мярка 214 намалява, докато делът на декларираните и подпомогнати площи се увеличава. 
Неизбежното заключение е, че мярка 214 е привлекателна или достъпна за по-големите 
производители в сектора. В този смисъл въпросите, които трябва да се разгледат обхващат: 
Това търсен резултат от мярката ли е? Защо не кандидатстват малки оператори от 
биологичния сектор? Може ли нещо да се направи, за да се подобри ситуацията? Как се 
свързва това с увеличената насоченост към малките стопанства в ПРСР 2014-2020 г.?  
 

 

 

 

 

 

 

 

земеделие) (брой) 
Изменение на година - - 18% 64% 42% 49% 70%  
Дял на заявленията 
по АЕ от общия брой 
биооператори  90% 66% 72% 50% 43% 

 
 

?  

Биологично земеделие 2011 2012 
Сертифицирани площи  (ха) 9 248 12 294 
Площи в преход (ха) 17 231 27 843 
Общо  26 479 40 137 
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Таблица 6 Площи в системата за контрол с биологично производство (стр. 67) 

Площи с биологично земеделие, ха 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2012/ 
2007-

% 
Сертифицирани култивирани площи  8 387 4 236 4 955 12 691 8 902 11 974  43% 
Култивирани площи в преход 5 260 12 427 7 365 12 956 16 120 27 164  416% 
Всичко площи в система на контрол 13 646 16 663 12 321 25 648 25 022 39 138  187% 
% площи в системата за контрол от 
ИЗП 0.3% 0.3% 0.2% 0.5% 0.5% 0.8%  167% 

Диворастящи култури2 397 354 489 083 401 425 546 195 543 655 472 700  19% 
Изменение на година  22 -26 108 -2 56   
Декларирани площи по м.214 БЗ 
(ха)  6372 8108 15593 20369 27173 39532  

Изменение на година (%)   27 92 31 33 45  
Одобрени площи по м.214 АЕ-БЗ 
(ха)  3053 4201 12964 16643 24195 34485  

Декларирани площи AE-БЗ от 
общите (%) 

  
38 

 
66 

 
61 

 
81 

 
69   

Одобрени площи AE-БЗ от 
декларираните   48 52 83 82 89 87  

Източник: Евростат и МЗХ - диворастящи култури, данни от годишните доклади на контролиращите лица 
на биологичното производство 
 
Данните за биологичното животновъдство показват, че секторът се развива бавно, но 
стабилно. Това се случва, въпреки липсата на пряко подпомагане. Единственото изключение е 
подпомагането на биологичното пчеларство по мярка 214. По-малко от половината от общия 
брой биологични пчелни семейства са декларирани по мярка 214. По-нататък в ПРСР 2014-
2020 г. в описанието на мерките се предлага да се въведе подпомагане на биологичното 
животновъдство. В тази точка на анализа обаче не се споменава за тази потребност. 
Препоръчваме включване на обосновката в АНС, за да се подобри последователността на 
текста и да се подсили необходимостта от въвеждане на подпомагането. 
 

Таблица 7 Брой животни, отгледани по биологичен начин* (стр. 68) 

Животни 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2007 - % 
Говеда 395 470 272 364 976 1 173 197% 
Овце 1 690 2 471 5 831 6 698 6 648 9 175 443% 
Кози 1 058 1 624 2 732 2 773 3 397 2 831 168% 
Пчелни семейства 35 747 44 861 41 089 46 429 58 855 85 346 139% 
Пчелни семейства, декларирани в АЕ-БЗ  20 805 21 273 23 647 27 941 35 613 (2013) 54 117 

Декларирани пчелни семейства с AE-БЗ от 
общия брой  46 52 51 47 42 

 
* Включва животни в период на преход и животни преминали периода на преход 
Източник: МЗХ, въз основа на данни от годишните доклади на контролиращите лица на биологичното 
производство 
 
Като цяло, частта за биологично земеделие разкрива положително развитие на сектора. Тази 
част ще стане по-съотносима към реалната ситуация, когато се добави разглеждане на 
предизвикателствата и потребностите на биологичните оператори. Това се отнася както до 
производителите в биологичното растениевъдство, така и до тези в животновъдството. Наред 
                                                 
2 Диворастящите култури – гъби, билки и горски плодове се събират от сертифицирани екологично чисти райони, но площите 
не са култивирани и не се включват в графа „Всичко площи в система на контрол” 
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с това, е необходимо да се подсили ролята и приносът на биологичното земеделие за опазване 
на водите и почвите, а също и за справяне с климатичните промени, както бе предложено по-
горе. 
Точката следва да включи параграф за въздействието на ПРСР 2007-2013 г. по отношение на 
достигането на целта от осем процента на площите за биологично производство, залегнали в 
Националния план за биологично земеделие за периода 2006-2013 г. За момента те изглежда са 
под 1% от ИЗП, но това не е посочено като слабост в SWOT анализа? Съгласуваността на 
текста ще се подобри, ако Управляващият орган включи кратък параграф, в който се оценява 
това въздействие и се очертава пътя напред, предвид на това, че срокът на Националния план 
за биологично земеделие изтече през 2013 г. Въпросите, които следва да се адресират са най-
малко следните: Ще има ли нов национален план? Какво ще се направи по отношение на целта 
от 8% ИЗП за биологично земеделие – ще се подкрепи ли или се изостави изцяло? Как това се 
свързва с планираното подпомагане по ПРСР 2014-2020 г.? В оценката на потребностите се 
посочва разширяване на площите за биологично земеделие и това трябва да се подчертае в 
тази точка. 
 

II.1.4.  Работна сила в земеделието 

В АНС се казва, че 96.6% от управителите на стопанства притежават само практически опит в 
земеделието и нямат специализирано земеделско образование (ЕС-27 – 71%, ЕС-12 – 85%), а 
само 1.3% от тях притежават висше земеделско образование. Този показател е малко по-добър 
при фермерите на възраст до 35 години – 5.7% от управителите на стопанства са преминали 
формално обучение в областта на земеделието. Това определя голямото значение на 
ефективното функциониране на системата за предоставяне на информация, обучение и 
консултации за земеделските производители за осигуряване на трансфер на знания, както и 
необходимостта от обучения и образоване (стр. 70). Би било по-последователно спрямо 
предложените мерки и теми за обучение, ако ПРСР включва информация за специалностите и 
знанията на управителите на стопанствата. 
Ясно е, че образование и обучение по икономика, управление и финанси е важно за модерния 
земеделски стопанин, за управителя на горско стопанство и оператор в хранителния сектор, но 
в АНС липсва информация по този въпрос. Няма информация за предлагани курсове и 
обучения в тази област.  
Според текста “През последните години работната сила и вложеният труд в земеделието 
намалява, при това с най-висок темп за страните от ЕС. Постоянната работната сила през 
2010 г. е с 22% по-малко, отколкото през 2007 г., а обемът на вложения труд – с 17%. 
Количественото намаление на работната сила в земеделието е свързано с 
преструктурирането и намаляването на броя на стопанствата в страната и е повлияно от 
производствени, социално-икономически и демографски фактори”. (стр. 69) Проблем ли е 
загубата на работни места и какво се възнамерява да направи по този въпрос посредством 
ПРСР и индивидуалните мерки? 
След присъединяването на България към ЕС се забелязва значително увеличение на броя и 
дела на млади земеделски стопани. Това в резултат на мярка на ПРСР ли е или е структурна 
тенденция в сектора? Информацията е полезна за разработването на мерките.  
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II.1.5.  Доходи в земеделието  

Относно развитието на конкурентоспособността и ролята на субсидиите, стр. 71, и 
предходните страници: Какво е заключението: че по-високата конкурентоспособност се дължи 
само на Стълб 1? Какво роля е изиграла ПРСР и Стълб 2 в този процес? 
 

II.1.6.  Капитал, инвестиции и достъп до финансиране  

Тази точка е добре структурирана и много информативна. От използваните в анализа данни 
могат да се направят много важни заключения:  

- Предходният период е бил ползотворен от гледна точка на потока капитал и 
инвестиции в сектора. Енергоосигуреността в земеделието се е увеличила 
значително. Инвестициите в машини и оборудване са били гръбнакът на 
инвестициите в земеделието и са основната причина за ръста на някои производства 
като зърнени, технически култури и др.  

- Въпреки това, българското земеделие изостава съществено, в сравнение с това в 
другите страни на ЕС, дори и по отношение на доставка на машини и оборудване. 

- Мнозинството от машините и оборудването в българското земеделие са много 
амортизирани и “нетното образуване на основен капитал е отрицателно през 
годините след 2009 г., което се дължи на изоставането на инвестиционната 
активност, съпоставено с амортизационните разходи.” 

Някои части от анализа в тази точка трябва да се подобрят. Инвестициите в многогодишни 
култури са втори по важност през предходния период, но в текста не се казва колко от тези 
многобройни инвестиции се дължат на изпълнението на някои от мерките от предходния 
период – мерки 112, 141, и др. – или се дължат на продължаващите структурни промени в 
българското земеделие (данни могат да се намерят в проучването за структурата на 
стопанствата и Агростатистика). Дори при повече от 30% от инвестициите през предходния 
период, насочени към нови многогодишни култури, производството на плодове в страната е 
спаднало в периода 2007-2012 г. Това показва – при равни други условия – че за следващия 
програмен период всички възможни мерки за подпомагане на производството на плодове са 
уместни. 
В тази точка много ясно е показано, че най-важният проблем в сектора касае капитала и 
инвестициите. Препоръчваме предоставяне на повече резултати от изследването, направено за 
идентифициране на основните пречки – “Изследването показа, че едни от основните спънки 
пред изпълнението на проектите са трудности с осигуряване на финансиране”, но това не е 
пренесено в текста. Параграф, упоменаващ заявените от участниците в 
интервютата/изследването пречки ще покажат по-ясно дали предприетите мерки (стр. 74) са в 
резултат на сериозен анализ на спънките пред инвестиционната дейност или са просто лесни 
за прилагане ad hoc мерки. 
“Като цяло инвестиционната активност в сектора е много слаба. Бруто образуването на 
основен капитал е едва 11% от брутната добавена стойност през 2012 г. и спада през 
годините (ЕС-27 – 46%, ЕС-12 – 26% през 2010 г.).” (стр. 72) Защо е така? Свързано ли е с 
възможностите за подпомагане посредством ПРСР? 
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В проекта за ПРСР се казва, че “Трябва да се отбележи и малкия размер на инвестиции в 
сгради – 6.50% за 2012 г. и 6.40% средно за периода.” (стр. 72) Сградите са главно за 
животновъдство и за съхранение на плодове и зеленчуци, сектори, които през последните 7 
години са напредвали бавно. Как да се използва този аргумент в приоритизацията на 
ресурсите? 
 

II.1.7.  Образование, обучение, система за съвети и иновации в земеделието  

Като цяло, предоставени са данни за наличните образователни и обучителни институции в 
областта на земеделието, горите и хранително-вкусовите технологии в България. 
Съществуващите системи на образование, обучение и съвети съответстват на европейските 
политики и директиви. Представеният анализ е уместен за българските условия в сферата на 
земеделието и развитието на селските райони. В представянето на образователните 
организации обаче не са предоставени достатъчно данни за броя на потребителите, участващи 
в образование и обучение, отнасящи се до ПРСР (с изключение на Тракийския университет в 
Стара Загора). 
По-конкретно, липсва информация за образование и научни изследвания в областта на аграрна 
икономика (управление, маркетинг, финанси). Те се осъществяват от катедри в 
икономическите университети в България и съставляват важна част от системата. Естествено, 
факт е, че не са част от техническото и технологично образование (инженери), но се 
препоръчва да се разгледат в АНС. Има организации и институции, които предоставят 
образование за справяне с посочените проблеми, като липса на управленски умения, ниско 
ниво на регулаторна култура и др. Тази област е идентифицирана като третата главна група 
проблемни области в изследването на потребностите от обучение. 
В АНС е добре дефинирана липсата на целенасочена система, която да представя резултатите 
от научните изследвания и приложенията им в практиката, както и слабото взаимодействие 
между научните изследвания и решаването на конкретни практически проблеми в сектора. Но 
следва да се вземат предвид и два допълнителни въпроса: липсата на подходяща информация 
за съществуващи мрежи и сътрудничество между българските и европейските 
научноизследователски институции (със сигурност такива съществуват, а някои от 
изследователите имат опит от работа в мултикултурни и разнородни екипи), както и 
информация за проектите, основани на така наречения подход на участие (подход, който 
включва участието на всички заинтересовани страни). И двата са съществени за 
установяването на оперативни групи по ЕПИ. Освен това, поради тези факти, научните 
институции и тези за предоставяне на услуги за подпомагане могат да се разглеждат като 
движещата сила на процеса. 
Потребностите от обучение са дефинирани добре чрез посоченото изследване, но анализът не 
представя оценка на съществуващата система и обучения, които вече са проведени. Това би 
било добър акцент, когато по-нататък в мерките се дефинират различните теми и пакети. 
По отношение на услугите за предоставяне на съвети, анализът би бил по-комплексен, ако се 
разгледат въпроси като: брой на земеделски стопани, които използват системата за съвети в 
земеделието, профила им (размер, специализация), типа съвети и обстоятелствата, при които 
стопаните/консултантите са допустими за подпомагане по ПРСР. Например, защо след 
първоначалния интерес от младите земеделски стопани към предлаганите от НССЗ 
консултации, търсенето е намаляло, въпреки че интересът към мярката е все още голям? В 
такъв случай някои от недостатъците на този период се изразяват в това, че малка част от 
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стопаните, които използват системата за съвети, се нуждае от конкретни, по-комплексни 
консултации, като например, в биологичното земеделие. 
Анализът на иновациите е основан на научно изследване, в което са идентифицирани четири 
типа иновации, внедрени по ПРСР. Има също и оценка на желанието за въвеждане на 
иновации. Но не се споменава наличието на информация, образование и обучение като ключов 
фактор за насърчаване на иновациите и може би това следва да се вземе предвид, когато се 
идентифицират темите за обучение. При иновациите въпросът не е във финансирането, а в 
разбирането и предприемаческото поведение и умения. 
 

II.1.7.1. Научноизследователска дейност и научно обслужване в селското и 

горско стопанство, осъществявано от университети и изследователски 

организации  

Предоставените в тази точка данни не могат изцяло да обосноват направените заключения. За 
да сe постигне такава обосновка, полезни биха били повече конкретни данни и анализи на 
причинно-следствените връзки: 

• Предоставянето на съвети в земеделието и трансфера на знания не е систематично. 
Отбелязано е едно до известна степен изключение в ССА, където за периода 2005-2012 
г. са идентифицирани 4 424 земеделски стопани, на които са предоставени научни 
услуги от звената; 

• Липсата на конкретна система, която да представя научноизследователските резултати 
като иновация, която ще се въведе от земеделско стопанство. Настоящият процес е 
фокусиран върху участието на академичните и научноизследователски организации в 
изложения, конференции или панаири; 

• Определянето на темите на научните публикации не е достатъчно добре обвързано с 
конкретни проблеми, формулирани от земеделските стопанства или от някои сектори, 
или от решаването на специфични случаи, свързани с околната среда. 

Препоръчваме данните и анализа на този конкретен въпрос да бъдат част от ПРСР, за да се 
обоснове предоставеното финансиране за обучение, образование и трансфер на знания, което е 
от ключово значение за създаването на система за иновации. 
 

II.1.7.2. Потребности от обучение в земеделието и горското стопанство  

Точка II.8.2. “Потребности от обучение в земеделието и горското стопанство” предоставя 
подробна информация и данни. Данните обаче са от проучване, проведено по поръчка на МЗХ 
през 2010 г. Не е ясно дали същите тенденции са приложими за периода 2010-2013 г. 
Основните слабости в професионалните знания и умения на хората, ангажирани в земеделие, 
горско стопанство и преработката на храни, включват: липсата на знания в областта на 
производствените технологии, липса на правна, регулаторна култура, липсата на умения за 
управление на земеделски стопанства; осведоменост за околната среда и др. Информацията и 
аналитичните данни в тази точка предоставят достатъчно основание за развитието на мерките 
по ПРСР 2014 – 2020 г.   

 
II.1.7.3. Консултантски дейности от публични и частни организации в областта 

на земеделието  
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Тази точка дава достатъчно информация за типа на организациите, работещи в областта на 
предоставяне на съвети в земеделието, както и на типа услуги, предоставяни от съответните 
организации. 
По-подробна информация за мярка 114, нейната обосновка и ефект биха допринесли за 
избягване на бъдещи проблеми и подобряване на структурата на мерките в ПРСР 2014–2020 г.  
 

II.1.7.4. Публични консултантски организации 

Няма допълнителни коментари. 
 

II.1.7.5. Частни консултантски организации 

Няма допълнителни коментари. 
 

II.1.7.6. Консултантска дейност по мярка 114 на ПРСР 2007-2013 г. 

Няма допълнителни коментари. 
 

II.1.7.7. II.8.4. Иновации в земеделието 

Точка II.8.4. за иновации в земеделието интегрира резултатите от три проучвания, проведени 
от ССА и Агенция “Стратегма”, възложени от МЗХ. В текстът са използвани различни 
дефиниции и терминология по отношение на иновация. Предложената от ССА дефиниция, т.е. 
“иновацията е разработването и внедряването на нов или значително подобрен продукт 
(стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод в 
бизнес практиките, организацията на работното място, или външни връзки, която води до 
повишаване на икономическа, социална и екологична ефективност” съответства на 
използваната от ЕС при дефиниране на стратегия за иновации. 
Освен това се казва, че: “През 2013 г. по проект „Управление на иновациите в земеделието” 
се провежда ново проучване от института, в рамките на което са анкетирани над 320 
земеделски стопани (резултатите ще бъдат добавени).” Препоръчваме включването на тези 
резултати. 
Точката предоставя също дефиниции за типа иновации, основани на резултатите от възложена 
през 2012 г. от МЗХ задача. Агенция “Стратема” е дефинирала четири типа иновации, въз 
основа на които определя иновативния характер на всеки проект, реализиран по ПРСР 2007–
2013 г. По наше мнение не е ясно какво се включва в понятието “икономическа иновация”. 
Казва се, че: “Икономическите иновации са най-разпространени като тип сред изследваните 
проекти, както показва и направеният анализ – над 75% от изследваните проекти 
съдържат такъв тип иновация. В същото време обаче изпълняваните проекти по 
приоритетна ос 1 и ос 2 с икономически иновации се характеризират с ниска степен на 
присъствие на иновации. Препоръчва се с цел насърчаване изпълнението на проекти с по-
висока степен на иновативност да се засили подкрепата на проекти за директен маркетинг 
като изграждане на дистрибуторски и пазарни канали.” 
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Препоръчително е, когато се описва тип иновация в конкретен проект да се използват по-
широко употребяваните дефиниции, основани на фактори като процес, продукт, маркетинг и 
организационна иновация. Иновацията може да се разбира по много начини. Може да включва 
нови и усъвършенствани продукти, процеси или услуги, или тяхното адаптиране към нов 
географски или екологичен контекст. Обаче само когато една нова идея стане общоприета, тя 
се назовава иновация. Ето защо, иновацията не е само чисто технологичен процес или просто 
разпространение на научноизследователски резултати. Тя е и влияние върху социалните 
процеси. 
Препоръчваме включването на точка за дефинициите на типовете иновации, които ще се 
подкрепят по линия на ПРСР 2014–2020 г. Ясни дефиниции на типовете иновации биха 
помогнали за по-доброто идентифициране на областите за подпомагане в тази сфера от 
различни производители в земеделския, горския и хранителния сектор, както и икономиката в 
селските райони, и за оценяване на иновативността на предложените проекти по съответните 
мерки. 
 

II.1.8.  Хирдомелиоративна инфраструктура  

Тази точка за хидромелиоративната инфраструктура е добре структурирана и съдържа 
подробна и обстойна информация, която описва трите аспекта на хидромелиорацията в 
страната, свързана с напояване, отводняване и предотвратяване на наводнения. На много 
места е използвана мерната единица “декар”. Препоръчва се всички данни да се представят в 
“хектар”. 
Представена е законодателната рамка и отговорните институции и е показано ясно, че 
отговорността за управлението на водата в земеделието, както и предпазване от вредното 
въздействие на водата извън границите на населените места лежи върху министерството на 
земеделието и храните. Направено е отнасяне към Директива 2007/60/ЕО на Съвета относно 
оценката и управлението на риска от наводнения, но в същото време препратките към 
Рамковата директива за водите са ограничени, по-конкретно, за състоянието на плановете за 
управление на речните басейни и програмите от мерки по отношение на напояване и 
отводняване. Регламент 1305/2013 изисква инвестициите в напояването да са допустими само 
ако има нотифициран в Комисията План за управление на речните басейни (ПУРБ) (чл. 46, 
т.2) и ако програмата от мерки в съответния ПУРБ конкретизира инвестицията като мярка от 
значение за земеделския сектор.  
Наред с това има специални изисквания за инвестициите в напояването, свързани със 
съоръжения за повърхностни и подземни води, състоянието на които е определено като 
недобро в ПУРБ по причини, свързани с количеството на водата. Всички тези изисквания и 
последствия относно напояването следва да бъдат разгледани в АНС. Ето защо силно 
препоръчваме четирите ПУРБ да бъдат преразгледани, за да се определи дали някой от тях не 
включва напояване в програмата си от мерки, както и дали има речен басейн със състояние на 
водата, категоризирано като недобро по отношение на количеството вода (подточка III.6. 
съдържа информация само за състоянието на качеството на водата). Констатациите от подобен 
преглед ще предоставят информация за подхода към напояването в ПРСР 2014-2020 г. и ще 
подобрят съгласуваността на АНС с политиката и програмите за управление на водите. 
Анализът е подкрепен от научни данни за евапотраспирацията и атмосферно засушаване, 
които показват, че страната е изправена пред увеличаване на дефицита на вода както за 
напояване, така и за пиене в някои райони. Съдържа също и добра аргументация за 
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необходимостта от адаптация към климата. За съжаление обаче представените данни се 
отнасят само за периода 1971-2000 г. и точката не съдържа последни данни, които биха 
подсилили обосновката. 
В допълнение, връзките с адаптацията към изменението на климата и смекчаване на 
въздействието му могат да се подсилят като към съществуващите изречения се добави: 
“Някои от основните помпени станции функционират от 60-те и 70-те години на миналия 
век, механичните им и електрически части и сгради за силно апортизирани, което води също 
до високо потребление на енергия и е свързано със смекчаване на въздействието от 
изменението на климата”,  както и в: 
“Идентифицирането на съответните нужди и потребности са насочени към основните 
проблеми подобряване на хидромелиоративната инфраструктура, намаляване на цената на 
водата за земеделските стопанства и опазване на околната среда и адаптация към 
изменението на климата.” 
На първо място обаче препоръчваме тенденциите във въздействието от изменението на 
климата и най-засегнатите региони да се анализират съвместно с програмите от мерки на 
ПУРБ и състоянието на водата в различните водни басейни, за да идентифицират 
приоритетните области за инвестиции в напояването, с цел съсредоточаване на усилията и 
ресурсите на ПРСР към приоритетните области. 
Подточката за собственост и ползване на поливните съоръжения описва пет основни типа 
собственост и модели на управление: две публични предприятия, общинска собственост, 
сдружения на водоползвателите и частна собственост. Тук отново, последните данни са от 
1999 г., отчетени официално през 2000 г., което не осигурява солидна база за анализ. 
Обезсърчително е, че тези данни са използвани в Националната стратегия за управление и 
развитие на водния сектор през 2012 г., без да се направи актуална оценка на състоянието на 
тези съоръжения. Данните от 2000 г. разкриват, че още тогава само 72% от 776 920 ха 
изградена напоителна инфраструктура е била годна за употреба (таблица 41, стр. 83 на ПРСР 
2014-2020 г.). Можем само да допуснем какво е състоянието на строена през 60-те и 70-те 
години на миналия век инфраструктура и как то се е влошило през последното десетилетие и 
половина. Лошото състояние на напоителната инфраструктура се вижда inter alia от данните 
за изключително големите загуби на вода от 70-80% при хидромелиоративните системи, 
управлявани от държавното предприятие “Напоителни системи” ЕАД. 
За цялата точка би било полезно представените данни да се тълкуват и анализират в по-голяма 
степен. Например, индиректна стойност за все още напояваните площи е представена на 
таблица 43 (стр. 85) от Преброяването на земеделските стопанства от 2010 г., а именно: 90 398 
ха използвани от 88 335 земеделски стопани. Тази стойност разкрива, че стопанствата, които 
използват публичните системи за напояване са с размер от 1.02 ха и повечето от тях използват 
гравитационно напояване (75% от всички). При сравняване на двете стойности - едно 
стопанство със среден размер от 1.2 ха и загуба на вода от 70-80% - показва, че малките 
стопанства, идентифицирани като приоритет на ПРСР 2014-2020 г., функционират в 
неблагоприятна среда, с лошо обслужване от публичната напоителна организация и 
неустойчиви напоителни практики. Въпросите, които следва да се решат на този етап са: Тази 
информация ще бъде ли използвана за приоритизация на бъдещата подкрепа по ПРСР 2014-
2020 г.? Ще бъде ли насочена към 90 398 ха, вече в употреба, но при лошо функциониране или 
ще се фокусира върху нови площи? Кои са реалните управители на тези площи – публичното 
предприятие “Напоителни системи” ЕАД, общините или сдруженията на водоползвателите? 
Разположени ли са тези 90 398 ха в речни басейни с програми за мерки по ПУРБ, включващи 
напояване като възможно дейност? и т.н. 
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Подточката за общините и индивидуалните водоползватели представя данни за проекти за 
напояване, финансирани по мярка 121 през периода 2007-2013 г., както е препоръчано в 
предишните коментари, което се оценява високо. Въпреки че има някои несъответствия в 
споменатите данни (указани с въпросителни знаци в таблицата по-долу, което трябва да се 
оправи), те са информативни и спомагат за фокусиране на анализа. Въз основа на тези данни 
сме изчислили, че средната площ за подпомагане относно нови, водоефективни напоителни 
системи е 265 ха/проект. 
Тази констатация изисква прецизност в изречението “частни хидромелиоративни съоръжения, 
изградени от недържавни структури (главно малки съоръжения)” на стр. 83, особено що касае 
фразата “малки съоръжения”. Допускаме, че думата “малки” е използвана като съотнасяне 
спрямо националния мащаб, защото среден размер на частни напоителни съоръжения от 256 
ха едва ли могат да се категоризират като малки. 
 
Таблица5: Инвестиции в напояването по мярка 121 

Инвестиции в напояването по мярка 121 Проекти 
(бр.) 

Обща стойност 
(лв.) 

Обща площ 
(ха) 

Средна 
площ на 

проект (ха) 
Общо инвестиции в напояването  682 40 697 907 180 551  
от тях - зеленчуци 53 3 018 626 10 546   
многогодишни ? 11 226 083  80 709   
други 359 23 912 219  77 964   
Общо несъответствия  ? 38 156 928 

-2 540 979 
169 219 
-11 332 

 

Източник: ПРСР 2014-2020 г., стр. 85, обобщено от екипа оценители  

Препоръчваме тази нова стойност от 265 ха на проект, подпомогнат по мярка 121, да се 
обсъди предвид на това, че 1.02 ха на стопанство използват публични напоителни системи. На 
този етап е съвсем ясно, че има два различни типа земеделски стопанства, нуждаещи се от 
напояване – малките стопанства, зависими от публичните напоителни системи и големи 
стопанства, които са в състояние да инвестират в собствена напоителна инфраструктура и 
системи. Очевидно подходите за решаване на потребностите на всяка група са различни и 
препоръчваме те да се разгледат и обяснят тук. 
В момента последният параграф казва, че “Идентифицирането на съответните нужди и 
потребности са насочени към основните проблеми подобряване на хидромелиоративната 
инфраструктура, намаляване на цената на водата за земеделските стопанства и опазване 
на околната среда”, но не е ясно кой е целевата група на всяка потребност, защото както 
видяхме, реалните нужди на основните групи идентифицирани заинтересовани страни – 
малките стопанства, големите стопанства, публично-държавните, общински или сдруженията 
за напояване – са различни. 
Разделът на “слаби страни” в SWOT анализa съдържа следното изречение за напояване 
“Проблеми в стопанисването и използването на хидромелиоративните съоръжения, които 
затрудняват секторите с интензивно производство с висока добавена стойност”, което не е 
подкрепено от информация и данни в анализа в точка II.9. Ако ще се предприема конкретно 
действие в рамките на ПРСР 2014-2020 г., тази потребност трябва да се обясни тук. 
 
Освен това таблицата на предварителните условия, които са частично изпълнени, казва, че 
действие 1 на хидромелиорацията е разработването на Правилник за прилагане на Закона за 
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сдруженията за напояване, а действие 2 е фокусирано върху разработването на Стратегия за 
хидромелиорация с помощта на Световната банка. Текстът не предоставя достатъчно 
информация относно това какви са проблемите, причинен от липсата на правилник за 
прилагане или стратегия за хидромелиорация. 
Като цяло, препоръчваме рационализиране, съкращаване и фокусиране на точката към 
въпросите от най-голяма важност за ПРСР 2014-2020 г., като всички подробности се отделят в 
приложения. 

 

II.1.9.  Управление на риска в земеделието  

Текстът на точката в българската и английската версия не е идентичен. Като цяло всички 
мерки, целящи подобряване на технологичното ниво на земеделската продукция в България 
ще допринесат за предотвратяване на риска. Мнозинството земеделски производители в 
България са малки и средни по размер стопанства и нямат нужда от специализирано 
образование за управление на риска, а инвестиции, добре функционираща система за 
предоставяне на съвети, подходяща пазарна инфраструктура, професионално образование за 
подобряване на използваните от тях земеделски технологии и мрежи от кооперативи за общ 
маркетинг, доставки, и прочие. Предвид ниското ниво на застрахователна култура на 
земеделските производители – данните от ПРСР също показват, че само 5% от земеделските 
производители използват застрахователни схеми – по наша преценка най-вече мярка 17.3 не 
може да бъде приложена успешно в страната през следващия програмен период. Мерки 17 – 1, 
2, 3 не са включени в точка “Описание на избраните мерки”. 
 

II.1.10. Организация на хранителната верига в България  

Тази точка е много кратка и не представя изчерпателен анализ на организацията на 
хранителната верига в България. Разбира се, информацията за групите производители и 
организации е важна, за да се идентифицира част от възможните и понастоящем използвани 
канали за дистрибуция. Но за точката би било полезно да се включат допълнения, като се 
вземе предвид, че обикновено хранителната верига започва със земеделското стопанство 
(някои стоки могат да се преработя и да се доставят директно на потребителите), преминава 
през преработвателите на храни и напитки, търговците на дребно на храни и напитки докато 
се стигне до крайния потребител. В този процес участват различни търговци на едро и други 
доставчици на услуги. Съгласно класификацията на Евростат те са: производители на храни и 
напитки; агенти, свързани с продажбата на храни, напитки и тютюн; търговия на едро на 
храни, напитки и тютюневи изделия; търговия на дребно на храни, напитки и тютюневи 
изделия и продажба на тютюневи изделия на пазари и сергии; потребителски услуги, свързани 
с храни и напитки. Ето защо препоръчваме в анализа да се обърне внимание на всички тези 
елементи във веригата на стойности от стопанина до потребителя. 
Също така, всяка организация в рамките на хранителната верига е отговорна за качеството и 
безопасността на продуктите си и екологичните стандарти и има различна позиция по 
отношение на икономическа сила, знания за поведението на потребителите, различните 
процеси в хоризонталното и вертикално сътрудничество и т.н. Всички те ще трябва да работят 
в посока иновативност и устойчивост на хранителната верига. Ето защо препоръчваме 
включването и анализирането на информация за структурата на хранителната верига относно 
броя на стопанствата/предприятията, броя на заетите лица и добавената стойност за всеки 
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сектор: производство, търговия на едро, търговия на дребно на услуги в областта на храни и 
напитки. Информацията по страни и за ЕС е налична на уеб-страницата на Евростат 
(сравненията са възможни) и е обобщена в материала: “От фермата до трапезата – статистика 
за хранителната верига”. 
Накрая, препоръчваме добавянето на подходяща информация за вноса и износа на 
суровини/преработени храни от оператори и търговци, както и информация за променящите се 
предпочитания на потребителите. 
 

II.1.11.  Хранително-вкусова промишленост (ХВП) 

Анализът представя главно динамиката в развитието на ХВП (представени са БДС, заетост и 
производителност) през последните седем години, описани са също конкурентоспособността и 
жизнеспособността й. Добре представена е структурата на външната търговия – 
идентифицирани са подходящи данни и тенденции, но дискусията за причинно-следствените 
връзки и двигателите зад тенденциите липсват. Освен това цялата информация е доста обща и 
е дадена само на секторно ниво. Необходими са повече подробности за различните групи 
продукти, което от своя страна ще опрости анализа на конкурентоспособността и 
жизнеспособността. 
Наред с това за стратегия на развитието и разработването на мерките е важно да има 
информация за следното: 

1. Кои са основните тенденции (напр., спомената е либерализацията на пазара) и 
факторите (с изключение на зависимостта от внос на суровини), които влияят най-
значително върху конкурентоспособността и жизнеспособността на ХВП? Възможно 
ли е да се преодолеят отрицателните тенденции и рискът от това, че основният 
експортен партньор е ЕС, както и фактът, че на международните пазари България е 
главно вносител на суровини? 

2. Каква е структурата на сектора по отношение на размер на фирмите, специализация, 
пазарен дял по продукти? Анализ на предимствата и недостатъците би бил от полза. 

3. Съществуват ли процеси на интеграция в хранителната верига, кои организации са част 
от тях, за кои продукти и кои са основните пречки? Понастоящем интеграцията на 
веригата на стойностите е спомената и заявена като желание. Анализът в предходната 
точка би бил полезен за тази част. 

4. Въпреки факт, че схемите за качество са идентифицирани като потребност (това е 
първата възможност, определена в SWOT анализa), състоянието и развитие на схемите 
за качество не са представени. Включването на повече информация би се оценило. 

 

II.2.  Горско стопанство  

Общи наблюдения: 
Текстът, включен в тази точка е най-общо уместен и представя реалистична картина на 
горския сектор в България както по отношение на потребностите на бенефициентите, така и 
предизвикателствата пред сектора. Повечето от включената информация е взета директно от 
Анализ на сектор “Горско стопанство”, разработен за целите на последната Национална 
стратегия за развитие на сектор “Горско стопанство” в България за периода 2014 – 2020 г. и 
като такъв също е съгласуван с националните политики. Предвид на това, че стратегията е 
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разработена с широкото участие на заинтересованите страни, допускаме, че реалните 
потребности на бенефициентите са отразени добре. Това допускане е потвърдено от 
интервютата със заинтересованите страни. 
Последователността на текста също е добра. Взаимовръзките между АНС,SWOT анализa, 
оценка на потребностите и изборът и разработването на мерките обаче може да се подобрят 
чрез предоставяне на по-подробен анализ на включените данни. Текстът разкрива важни 
полезни данни, но те не са достатъчно анализирани в контекста на развитието на селските 
райони, а могат да предоставят по-сериозна обосновка за оценката на потребностите и 
избраните мерки. 
Намираме, че понастоящем е обърнато твърде голямо внимание на области, които не са пряко 
свързани с ЕЗФРСР (добив на дървесина, вторична преработка, горска пътна мрежа и т.н.). 
Ако обаче такъв текст се запази в ПРСР, би било полезно да се направи по-ясна връзка с 
контекста на ПРСР. МЗХ може, например, да включи аргументация за това как използването 
на остаряло оборудване въздейства на околната среда, как по-добри пътища биха помогнали 
на превантивните действия срещу горски пожари и природни бедствия, и др. 
Препоръчваме също текста да се структурира около стълбовете, идентифицирани в 
Националната стратегия, а именно: “горски ресурси”, “използване на горите” “горска 
промишленост” и “търговия с дървесина” (липсват данни за последното). Погледнато от 
положителната страна, текстът обхваща добре някои пресечни въпроси, свързани с климата и 
иновациите. 
Препоръчваме също текстът да се подсили като се включат поуките от практиката от АНС. 
Понастоящем текстът не включва никакъв анализ на въздействието на ПРСР 2007-2013 г., 
въпреки че заинтересованите страни считат това за важно, за да се избегнат бъдещи проблеми 
с изпълнението на новата ПРСР. Някои заинтересовани страни твърдят, че мерките за 
горското стопанство в ПРСР 2007-2013 г. са били “пълен провал”, главно по отношение на 
администрирането им. Ето защо препоръчваме в АНС да се включат някои ключови 
постижения, въздействия и проблеми от изпълнението на мярка 122; например, как е 
подобрила управлението на дейностите в горското стопанство и най-важно, как и до каква 
степен е допринесла за модернизацията на сектора? Подобен анализ най-вероятно ще 
предостави обосновка за продължаването на тези усилия и през новия програмен период. 
Накрая, МЗХ може да помисли за преместването на точки III.11.6 и III.11.9 от тази глава, 
защото те не се отнасят пряко до въпросите на околната среда/климата.  
 

II.2.1.  Място на отрасъла в националната икономика  

Тази точка предоставя информация за редица важни показатели на сектора “Горско 
стопанство”. Представените данни са информативни и полезни, но както бе споменато по-
горе, не са анализирани подробно и главата не отразява последствията за процеса на 
програмиране на Програмата за развитие. Вместо това, данните и информацията стоят 
самостоятелно и е оставено на читателя да прецени твърденията. Препоръчваме допълнително 
разработване на два важни указателя:  

- “Увеличаване на БДС”: кои фактори са предизвикали това увеличение и какво е 
било влиянието на ПРСР 2007-2013? 

- “Средна производителност на труда на единица годишна работа единица”: 
представени са данни за този показател, но те разкриват една доста статична 
картина. На читателя е оставено да прецени дали стойностите са добри или лоши. 
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Също, следва да се обсъдят по-подробно тенденцията в производителността и 
факторите, които й влияят. 

Друг важен аспект, който смятаме, че следва да се обхване е значението на горските сектори в 
някои селски райони с почти никакви алтернативи за заетост. 
 

II.2.2.  Използване на дървесината  

Представената информация е уместна и полезна. По отношение на озаглавяването и 
структурата обаче, “използване на дървесината” и “производство на дървесина” обхващат 
припокриващи се аспекти. За да се подобри структурата на документа, препоръчваме следните 
подзаглавия:  

- “горски ресурси” – като се използва информацията в първия параграф на настоящата част 
“използване на дървесина”. Направената връзка с въглерода е много полезна. За да се 
осигури по-солидна основа на избраната мярка за залесяване, би било полезно да се включи 
анализ на това как залесяването влияе на горските запаси. Аналогично, в текста биха могли 
да се обсъдят ролята на лесовъдните дейности, по-конкретно включените в подмярка 8.6 и 
въздействието им върху включените показатели; 

- “използване на дървесината” – като се използва информацията от втория параграф от 
настоящата част “използване на дървесината”. Този текст може да се намали, защото 
добиването на дървесина не се подпомага пряко от ЕЗФПСР. Индикациите за използването 
на горите по отношение на програмирането на ПРСР следва да се направят по-ясни (една от 
областите за допълнителна разработка е свързаните с климата проблеми – например, 
информация за това как влияе на разпределението на горите по категории и 
преобладаващия процент на дърва за огрев). Някои от описаните тенденции също следва да 
се анализират малко по-подробно от гледна точка на ПРСР. 
Що се отнася до изречението “Размерът на реализираното средно годишно ползване на 
дървесина достига до 50% от размера на средния годишен прираст” – твърдението е 
правилно, но следва да се отбележи, че този процент включва също защитените и защитни 
гори, за където са валидни някои ограничения за добив на дървесина. В тази връзка не бива 
да се остава с впечатлението, че добивът е на нива значително по-ниски от допустимата сеч. 

- “търговия с дървесина” – настоящият текст не включва информация по този въпрос, но ако 
има такава, едно кратко споменаване на тази търговия би било полезно.       
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II.2.3.  Производство на дървесина  

Препоръчваме сливането на текста в тази точка с този в “Горска промишленост”. Основните 
предизвикателства за сектора са добре формулирани и главите предоставят добра основа за 
оценката на потребностите. Една област, която може да се подсили допълнително е 
въздействието върху околната среда от използването на остаряло оборудване. 
Представената в тази точка информация за дърводобивните фирми се различава от тази в 
точка “Горска промишленост” по-долу (3000 спрямо 2000 фирми) и това следва да се поправи 
или да се обсъди. 
Твърдението “ниска е интензивността на производството на дървесина (или дърводобив)” 
следва да се поясни. 
 

II.2.4.  Горска промишленост  

Виж коментарите за “производство на дървесина” по-горе. Също, представената информация 
следва да се ограничи главно до дърводобив и първична преработка, защото вторичната и по-
нататъшна преработка е извън обхвата на ПРСР. Може да се обсъди въпросът за ниската 
добавена стойност на първичните продукти. 
 

II.2.5.  Горска пътна мрежа  

Въпросите, свързани с горските пътища са правилно отчетени и наистина са едно от 
предизвикателствата на горския сектор. Подпомагането от ЕЗФРСР обаче е спорно. Бихме 
препоръчали да се изтрие тази точка и в точката “използване на дървесината” по-горе да се 
спомене само накратко въпросът, свързан с горските пътища. 
Една област, свързана с горските пътища, която може да се разработи, е връзката с 
изпълнението на превантивни дейности по отношение на горски пожари, природни бедствия и 
катастрофи (както е предложено в подмярка 8.6). Естественото място на тази информация е в 
точка III.11.5, но анализът следва да бъде много внимателен, защото представената 
информация предполага, че мнозинството от горските пожари са в резултат на човешки 
дейности и интервенции (въпросът е дискутиран във връзка с мярка 8 по-долу).  

II.3.  Външнa търговия  

Настоящият анализ на търговията е общ. Това е полезно, но препоръчваме включването на 
данни на подсекторно ниво, за да се оценят причините за развитието на 
конкурентоспособността в един подсектор/продукт спрямо друг. По този начин ще стане ясно 
как отделните подсектори се развиват различно и защо това е така. 
 

II.4.  Околна среда / климат 

Точката за околна среда и климат съдържа преглед на основните компоненти на околната 
среда: биоразнообразие, включително защитени райони, зони от Натура 2000 и земеделски 
райони с висока природна стойност, почви и води, климат и възобновяеми енергийни 
източници, необлагодетелствани райони и гори. 
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II.4.1.  Биоразнообразие   

Тази подточка представя информация за защитените видове и територии, включително 
последното развитие, свързано с националните защитени зони. Териториалното покритие се е 
увеличило от 4.9% до 5.3% през 2011 г. Казва се също, че са приети седем нови плана за 
управление на защитени райони. Препоръчваме изброяването на всичките седем, а не само на 
пет, какъвто е случаят сега.  
Подточката ще има полза от добавяне на кратък въвеждащ параграф, който обяснява, че 
“България е страна с изключително богато биоразнообразие и е на трето място сред 
държавите-членки на ЕС. Биоразнообразието е разпространено както в защитените територии, 
така и извън тях. Националните защитени райони покриват 5.3%, зоните от Европейската 
екологична мрежа Натура 2000 покриват 33.34% от националната територия, а извън тях все 
още има земеделски райони с висока природна стойност и гори с висока консервационна 
стойност.” Това би помогнало за по-плавен преход към следващите подточки за индекс на 
птиците в земеделските земи и земеделски райони с висока природна стойност. 
В тази точка следва да се включи също и кратък параграф за разнообразието на ладшафтите, 
което е споменато в силните страни на SWOT анализa. 
 

II.4.2.  Индекс на птиците в земеделските земи  

Тази подточка включва данни за птиците както в земеделските земи, така и в горските райони. 
Оценката на тенденцията съответства добре на реалната ситуация и очертава ключовите 
фактори за спад в индекса на птиците в земеделските земи, а именно: натискът върху 
местообитанията в затревени площи при разчистване на шубраци и храсталаци, които често са 
необходими за биоразнообразието или превръщането на пасища в обработваема земя. Това е и 
заключението в Доклада за състоянието на околната среда от 2013 г.3 

Точката за птиците в горските местообитания следва да се допълни: “Птиците в горските 
местообитания представляват 26% от оценените видове. Те поддържат по-голяма стабилност, 
независимо от годишните колебания.” 
Препоръчваме използването на графиката за индекс на обикновените видове птици в 
земеделските и горски местообитания, налична в Доклада за състоянието на околната среда, 
защото тя предоставя сравнима информация. 
 

                                                 
3 http://eea.government.bg/bg/soer/2011/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie 

http://eea.government.bg/bg/soer/2011/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie
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Фигура 2: Графика на тенденцията в индекса на обикновени видове птици в България (2005 = 100%) 

 
Източник: БДЗП, http://eea.government.bg/bg/soer/2011/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie 

 

II.4.3.  Натура 2000  

Подточката за Натура 2000 е добре структурирана и съдържа актуална информация за броя и 
обхвата на зоните за опазване на дивите птици и на местообитанията в България, както и за 
броя на публикуваните заповеди за тяхното определяне (което е важно за допустимостта им за 
подпомагане по ПРСР). 
Анализът използва информация от Приоритетната рамка за действие в областта на 
биоразнообразието (все още в проект), която ще бъде основният документ, ръководещ 
управлението и подпомагането на районите от Натура 2000 през годините до 2020 г. Това 
осигурява подобрена съгласуваност между ПРСР 2014-2020 г. и политиката за 
биоразнообразието, което се оценява високо. 
Покритието на горските и земеделски екосистеми от Натура 2000 е представено наред с 
информация от Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП). В свързаното с 
нея изречение в проекта на ПРСР все пак липсва изчисление за други екосистеми и е посочено 
като “XX%”. Сравнението между представените в таблица 51 стойности (стр. 97) и 
изречението относно таблицата показва, че липсва обяснение кои екосистеми са включени в 
зависимите от земеделието екосистеми – земеделските, затревените площи, храсталачните и 
ерекоидни или райони с фрагментирана растителност? 
Точката представя също данни за изпълнението на мярка 213 за компенсаторни плащания по 
Натура 2000, което е много информативно. Мярката е въведена през 2011 г., а през 2013 г. 
вече обхваща 47% от допустимите земеделски райони. Най-високото усвояване е от 
обработваеми земи, а най-ниското – от овощни градини. Анализът обаче показва също, че 
голям дял от земеделската земя е класирана като „храсти и затревени територии“, които не са 
допустими за подпомагане по СЕПП и ги поставя под натиска за интензификация на 
ползването за да станат избираеми. Това е сигнал, че липсва съгласуване между изискванията 
за допустимост и дефиницията за постоянни пасища на Стълб I и позитивните плащания за 
околна среда по Стълб II. Този въпрос е отчетен също в точките за земеделски земи с висока 
природна стойност и необлагодетелствани райони. Препоръчваме да се анализира по-
подробно липсата на съгласуваност между изискванията за допустимост на земя и 
дефинициите за постоянни пасища по СЕПП на Стълб I и позитивните плащания за околна 

http://eea.government.bg/bg/soer/2011/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie
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среда по Стълб II, и да се идентифицират действия в тази посока от страна на отговорните 
дирекции в МЗХ. 
Двата параграфа за влажните зони и подпомагане на биоразнообразието във влажните зони 
следва да се преместят в подточка III.1. Биоразнообразие. 
 

II.4.4.  Земеделска земя с висока природна стойност  

Точката за земеделски земи с ВПС описва първата идентификация в България през 2007 г. 
Подходът е основан на единица физически блок в СИЗП. Развитието и подобрението на СИЗП 
през следващите годините води също до промяна в картирането на земеделските земи с ВПС. 
Стойностите, показани на таблица 53 (стр. 99) показват увеличение в общия брой земеделски 
земи с ВПС главно поради увеличението на обработваеми земи, овощни градини и домашни 
градини с ВПС. Има значителен спад в площите на пасищата и постоянните затревени площи 
от 951 256 ха през 2007 г. на 686 163 ха през 2013 г. Има забележимо несъответствие между 
стойностите на фигурите за обработваема земя, показани на таблица 53 и анализа в точка III.2. 
Индекс на птиците в земеделските земи, III.3. “Натура 2000” и  II.2. “Земеползване в 
земеделието”. 
Много малко вероятно е обработваемата земя с висока природна стойност реално да се е 
увеличила от 359 611 ха през 2007 г. на 576 274 ха през 2013 г. Интензификацията на 
земеползването както и намаления индекс на птиците показват, че е по-вероятно този дял на 
обработваема земя с висока природна стойност да е намалял през периода 2007-2013 г. В 
същото време 92% от тази земя е в слоя в добро земеделско и екологично състояние в СИЗП, 
което само по себе си е косвен показател за интензивността на земеползването в България и 
следователно, на по-ниска природна стойност. 
В същото време ползването на земя, която е от най-голямо значение и с висока природна 
стойност, т.е. пасища и постоянни затревени площи, намалява и само 46% от пасищата и 
затревените площи са допустими за подпомагане. Част от натиска, на който са подложени е 
описан в тази подточка. 

Несъответствието между реалността в биоразнообразието и земеделската земя с висока 
природна стойност и териториалното им покритие, от една страна, а от друга, 
допустимостта/недопустимостта за подпомагане, изискват незабавно разглеждане на 
подхода и практиката, използвани за идентификация на земеделска земя с ВПС в 
България след годините на първоначалното идентифициране през 2007 г. Това е важно 
също и предвид екологизиране на плащанията по Стълб I и подпомагането за постоянни 
пасища. Началото на новия програмен период е подходящ момент за преглед и 
подобряване на подхода за идентификация на земеделска земя с ВПС и проектирането на 
подходяща система за наблюдение и отчитане на показателя за земя с ВПС. 
Накрая, проектът на ПРСР съдържа следното изречение ”През 2013 г. заявените за 
подпомагане по мярка „ Агро-екологични плащания” затревени площи с висока природна 
стойност са 48 648.96 ха4, което представлява едва 7% от затревените площи с висока 
природна стойност. Заявените за подпомагане по мярка „Агро-екологични плащания” 
обработваеми земи с висока природна стойност са 14 103.96 ха, което е едва 2% от 
обработваемите земи с висока природна стойност.” Препоръчваме изясняване на това 
твърдение и обясняване на причините за тези стойности. 

                                                 
4 Данните обхващат само заявените площи по подмярка „поддържане на затревени площи с ВПС” 
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II.4.5.  Агробиоразнообразие 

В тази подточка са представени само общи данни за редките породи на селскостопански 
животни. Казва се, че 33 от местните породи са идентифицирани през 1984 г. По ПРСР 2007 – 
2013 г. са подпомогнати 22 местни породи, някои от които не са в списъка с 33-те породи, 
идентифицирани през 1984 г. 
Точката се нуждае от подобрение като се опише състоянието на местните породи и се обясни 
колко са те и кои са застрашени от изчезване, за да се осигури база за подпомагане чрез ПРСР 
2014-2020 г. Освен това подточката следва да включи обобщение за подпомогнатите породи, 
броя на подпомогнати животни и ефекта върху цялата популация в страната. Това ще даде 
възможност за оценяване на текущите потребности на местните породи и ще спомогне да се 
определи дали популацията на някои от местните породи се е увеличила до степен, до която 
вече не съществува заплаха от изчезване и е достигнала устойчив брой. 
В допълнение, не се споменава за агробиоразнообразието на растения, състояние, заплахи и 
потребности, и все пак то се предлага за подпомагане по новата агро-екологична мярка. 
Като цяло, тази точка има нужда от съществено подобрение в съответствие с посочените по-
горе коментари и подпомагането, предвидено по мярка 10 “Агроекология и климат”. 
 

II.4.6.  Води 

Тази подточка е фокусирана върху водните ресурси, качеството на водите, нитратно уязвими 
зони и рискове от наводнения. Анализът на всичките е ясен, като се описва съществуващата 
ситуация и се изброяват съответните мерки за управление на водите по програмата от мерки 
по ПУРБ. Това създава съгласуваност между анализа на ПРСР и ПУРБ в страната. 
 

II.4.6.1. Водни ресурси 

Описана е наличността на прясна вода. Разгледан е натискът от очакваното изменение на 
климата и е посочена необходимостта от адаптация към изменението му. Нямаме 
допълнителни коментари.  
 

II.4.6.2. Качество на водата   

Тази подточка третира ПУРБ и идентифицира водните тела в добро и недобро състояние. 
Предоставена е карта на подземните водни тела и точки за наблюдение за съдържание на 
нитрати, надхвърлящо стандарта от 50 мг/л, която е полезна за визуализация на проблема. За 
анализа би било от полза да се включи броя на земеделските стопанства с неподходящи 
съоръжения за съхранение на органична тор в райони, където качеството на водите е недобро 
и дискусия за потребностите на тези стопанства. 
Представен е списък на мерките, свързани със земеделските и селски райони от ПУРБ и е 
показано, че внедряването им изисква значителни финансови ресурси. Би било от полза за 
тази точка, ако се направи обобщение на подпомогнатите по ПРСР 2007-2013 проекти, които 
са допринесли за изпълнението на мерките, упоменати в ПУРБ. Като примери могат да бъдат 
подкрепени проекти (включително местоположението им) за съоръжения за съхранение и 
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боравене с органична тор по мярка 121, инвестиции в канализационни системи по мярка 321, 
въвеждане на сеитбооборот на култури за опазване на водите и почвите по мярка 214. 

 
II.4.6.3. Нитратно уязвими зони в България  

Представена е информация за две заповеди за определяне на НУЗ в България, включително 
34.5% НУЗ от националната територия и 69% от ИЗП. По наше мнение би било малко по-
информативно, ако е представена и обсъдена промяната в покритието от 2004 г. до 2010 г. 
Освен това, съществено подобрение на анализа би внесло обобщение на проектите, 
подпомогнати от гарантирания бюджет на мярка 121 и мярка 214 за схемата на сеитбооборот 
на култури, и интерпретация на приноса им за състоянието на НУЗ.  

 

II.4.6.4. Риск от наводнения 

Подточката описва работата на национално ниво по отношение на оценка на риска от 
наводнения, картирането и превантивното планиране. Показва също броя на мерките, които 
следва да се внедрят в селските райони, което е много положително. Препоръчваме 
включването на кратко обсъждане на това кои от изброените мерки ще се подкрепят чрез 
национално финансиране и кои – по ПРСР 2014-2020 г. Признаваме обаче, че това е едно от 
предварителните условия.  
 

II.4.7.  Почви 

Тази подточка съдържа изчерпателен и добре структуриран анализ на ключови процеси и 
фактори, засягащи качеството на почвите: ерозия, вода, напояване и ветрова ерозия, свлачища, 
биогенни елементи и запасеност с влага на почвата, засоляване и вкиселяване на почвата, 
използването на минерални и органични торове. Необходимостта от съхранението и 
опазването на почвата е ясно очертана, като са посочени някои положителни развития в 
намаляването на районите, засегнати от водната и ветрова ерозия. 
Областите с най-висок риск от водна и ветрова ерозия са идентифицирани, което е добре и ще 
даде възможност за съсредоточаване на подпомагането в районите, които се нуждаят най-
много от него.  
Препоръчва се включването на следния текст в края на първия параграф: “Деградацията на 
почвата допринася за изменението на климата посредством намаляване на способността на 
почвата да поглъща въглерод и увеличаване на емисиите от парникови газове от неефективни 
земеделски практики.” 
В проекта на ПРСР се казва, че: “За разлика от плоскостната водна ерозия, която е 
характерна за планински и хълмисти територии, ветровата ерозия се проявява главно при 
големи и открити равнини - предимно обезлесени.” Едно от най-важните развития срещу този 
проблем е горските пояси в Североизточна България. Тази система не се поддържа и не се 
разширява. Създаването на горски пояси допринася също за смекчаване на въздействието от 
изменението на климата чрез увеличаване на горските територии и въглеродната 
секвестрация. Препоръчваме да се включи текст по този въпрос, тъй като е възможно 
финансиране по ПРСР.  
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Предлага се включването на следния текст в края на втория параграф на точката за биогенни 
елементи: “Това е много неблагоприятна ситуация що се отнася до изменението на климата. 
Високите нива на използване на минерални торове увеличават емисиите на ПГ от 
земеделието. Освен това се застрашава ролята на почвата като въглероден поглътител.” 

Предлага се включването на следния текст в края на първия параграф на точката за 
вкиселяване на почвите: “Това демонстрира също отрицателния ефект върху усилията за 
смекчаване на въздействието от изменението на климата, защото емисиите на ПГ от 
земеделието се увеличават.” 
Накрая, ще бъде от полза за тази точка да се представят резултатите от районите, 
подпомогнати по подсхемата за контрол на почвената ерозия по мярка 214 през периода 2007-
2013 г. 
 

II.4.8.  Климат 

Съдържанието на текста за изменението на климата е уместно в светлината на 
международните усилия за справяне с това изменение и съответните политики на Европейския 
съюз. Представеният анализ е подходящ за българските условия в земеделието и представя 
съответните данни. Един актив на България е съществуващата система от горски пояси в 
североизточната част на страната. Тази уникална система изиграе ключова роля за намаляване 
на ерозията и е горски въглероден поглътител. Тя обаче страда от липса на финансиране за 
поддръжка и разширяване. Препоръчваме данните и анализа по този конкретен въпрос да 
станат част от ПРСР, за да се обоснове финансирането за работата на тази система (виж 
точката с мерките), която е ключова за успешното земеделие в този регион. Точката за 
идентификация на потребностите включва една цел за горските пояси, но ако в АНС и SWOT 
анализa не се включи доказваща информация, тя не може да се обоснове. 
Представената информация е съгласувана с националните документи в областта на 
изменението на климата, а именно: Третия национален план за действие по изменението на 
климата. 
Текстът, свързан с изменението на климата е разпределен в голям брой подточки на АНС, 
което е подходящ начин тази хоризонтална тема да бъде прокарана през цялата ПРСР. 
Конкретните раздели са както следва: II.13 “Горско стопанство”; II.4.3 “Биологично 
земеделие”; II.9 “Хидромелиоративна инфраструктура”; III. “Околна среда / климат”. 
Първо, препоръчваме добавяне на въвеждащ параграф в началото на точката, като следния: 
“Международните усилия по отношение на изменението на климата се ръководят от 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) от 1992 г., с която се 
цели да се постигне стабилизация на концентрациите на ПГ в атмосферата до ниво, което 
предотвратява опасните антропогенни взаимодействия с климатичната система. България 
ратифицира Конвенцията и Протокола от Киото през 1997 г. Политиките на Европейския 
съюз в областта на изменението на климата следват международния дневен ред. 
Включването на климата в програми за развитие на селските райони е свързано с двата 
стълба на действията в областта на климата; смекчаване (намаляване на емисиите от 
парникови газове (ПГ) и адаптация (пригаждане на икономиките към бъдещи изменения на 
климата, повишаване на устойчивостта). Смекчаване на въздействието от изменението на 
климата включва намаляване на емисиите от ПГ и увеличаване на въглеродната 
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секвестрация. Земеделският и горски сектори играят съществена роля и в двете 
направления.” 
Необходима е също допълнителна информация относно следния текст в проекта на ПРСР: “В 
отговор на задълженията си по Протокола от Киото, България изготви Трети национален 
план за действие по изменение на климата, в който са предложени и обосновани две основни 
групи мерки засягащи селското стопанство: 

• мерки, свързани с адаптацията на селското стопанство към изменението на 
климата;”  

Това не е формулирано ясно, защото в Третия план за действие не виждаме мерки за 
адаптация (повечето мерки в Третия план за действие са свързани с горското стопанство). 
Адаптацията обаче е от фундаментално значение за земеделския сектор и напояването не е 
достатъчно за справяне с предстоящи изменения. Генетично модифицираните организми 
(ГМО) не следва да се разглеждат като мярка за адаптация към изменението на климата. 
Действията по адаптация включват пет основни компоненти: наблюдение; оценка на 
въздействието на климата и уязвимост; планиране; изпълнение; мониторинг и оценка на 
действията по адаптация. 
За основен пропуск в свързания с климата текст се счита недостатъчната информация за това 
какво се включва в действията по климата (смекчаване – намаляване на емисии и увеличаване 
на поглътителите – и адаптация) и слабият фокус върху адаптацията към изменението на 
климата. Важно е да се опишат двата стълба на действията по изменението на климата: 
смекчаване и адаптация. България изостава по отношение на адаптацията. Ето защо е 
разбираемо, че АНС съдържа малко информация за това: само един добър параграф в точка 
II.9 и точка III. Препоръчва се да се включи значението на адаптацията към изменението на 
климата с цел незабавно действие, поради свързаната с адаптацията към климата уязвимост на 
сектора. 
Относно смекчаване е важно да се разгледат двете направления: намаляване на емисиите от 
ПГ и увеличаване на въглеродните поглътители и резервоари. Предоставената за емисиите от 
земеделския сектор информация е уместна и пълна (без информация за сгради, транспорт и 
т.н.). Липсват обаче данни и анализ за поглътителите и резервоарите. Единственото изречение 
намерено в този смисъл е в глава II.13 “Горско стопанство”, а именно: “Запасите на въглерод 
в биомасата на горските дървесни видове също отбелязват тенденция към нарастване през 
последните години.” Това е благоприятна тенденция, но не елиминира необходимостта от 
фокусиране върху по-нататъшното укрепване на горите като един от най-важните въглеродни 
поглътители. Ако се прецени, текстът за горите може да се премести в точката за горско 
стопанство, но тогава следва да се включи кратко упоменаване на темата и да се предостави 
връзка със съответното място в текста. 
Основните източници на емисии на парникови газове от земеделието в България са следните 
три:  

• Земеделски почви – 56.08%;  
• Биологична ферментация в хода на отглеждането на селскостопански животни – 

21.78%;  
• Управление на органичен тор – 19.34%.  

 
Останалите 2.8% се дължат на изгарянето на стърнища (1.68%) и производството на ориз 
(1.13%). 
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В представения текст емисиите от земеделския сектор, дължащи се на потреблението на 
енергия, дори не са разгледани. Консумираната енергия в сектора, която води до CO2 емисии е 
главно от използваните в земеделските дейности превозните средства, функционирането на 
сградите и оборудването. Преработката на храни, с целия си диапазон от използване на 
енергия, е изключена от този анализ, тъй като енергийното потребление е разгледано в точка 
“Промишленост”, виж фигурата по-долу. Така, ако земеделският сектор се разгледа от гледна 
точка на потребление на енергия, представлява много малка част от общото потребление на 
енергия в България. 
 
Фигура 3: Общо потребление на енергия в България  

 
Източник: Национален статистически институт, Общ енергиен баланс за 2011 г. 

Съгласно показаните стойности, потреблението на енергия от земеделския сектор е 2% и по 
тази причина приносът на емисиите от ПГ, дължащи се на машини и оборудване е минимално. 
По наше мнение, уместно е да се спомене, че интервенциите в земеделския сектор, свързани с 
превозни средства, машини и оборудване, са по-малък приоритет, в сравнение с 
интервенциите, насочени към почвите (56.08%), животновъдството (21.78%) и управлението 
на органична тор (19.34%). От гледна точка на изменението на климата, ключовата роля на 
земеделския и горски сектори е в областта на поглъщането на въглерод. Ето защо намираме, 
че липсата на информация за поглъщането на въглерод е един от най-значимите недостатъци 
на текста. Информация по този въпрос е налична в Третия национален план за действие по 
изменението на климата в точка 6.6. “Земеползване, промяна на земеползването и горско 
стопанство”. 
Процесът на развитие на националната стратегия и плана за адаптация се движи бавно, поради 
липсата на средства. За земеделието обаче спешно следва да се започне анализиране на 
неблагоприятното въздействие и да се информират стопаните за, може би необходимата, 
смяна на културите. Ето защо препоръчваме предприемането на действие по ПРСР за 
разработване на стратегия за адаптация на селските райони предвид Европейската стратегия за 
адаптация. 
Накрая, текстът “Съгласно Националната инвентаризация на ПГ (2011 г.) емисиите на метан 
(CH4 ) са 36% от емисиите в сектора (CO2екв./2009 г.). Емисиите от диазотен оксид са 64% 
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през 2009 г.” – объркващо е да се цитира една стойност от 2011 г. и една от 2009 г. 
Препоръчваме стойностите да са от една и съща година. 
 

II.4.9.  Необлагодетелствани райони  

Подточката предоставя сбито, но информативно описание на типовете и обхвата на 
необлагодетелствани райони (НОР). Тя показва също, че до края на 2017 г. ще се предефинира 
обхватът на НОР, съгласно новите критерии. 
Идентифициран е обаче ключов проблем: между 34% до 47% от ИЗП в НОР не са включени в 
специализирания слой земя в добро земеделско състояние по СИЗП и не са допустими и за 
подпомагане по Стълб I. Това отново показва липсата на последователност между 
дефинициите и допустимостта за подпомагане по Стълб I и Стълб II за периода 2007-2013 г. в 
България. Препоръчваме на МЗХ да се опита да поправи това положение. 
Точката ще има ползва от представяне и анализиране на изпълнението на мерки 211 и 212 за 
периода 2007-2013 г. 
В текста: “Подкрепата за дейности, свързани със земеделското ползване в планински 
необлагодетелствани райони и опазването на земята в добро агро-екологично състояние в 
тези райони са необходими за предотвратяване на изоставянето на земеделските земи в 
тези райони, за повишаване привлекателността на ландшафта и за предотвратяване на 
процеса на обезлюдяване на планинските райони” препоръчваме добавянето на фразата “... и 
ще допринесат за смекчаване на въздействието от изменението на климата чрез увеличаването 
на въглеродните поглътители.” 
 

II.4.10.  Възобновяеми енергийни източници  

Текстът не е ясен и е трудно да се разбере дали е свързан с настоящата ситуация в ЕС, с 
настоящата ситуация в България или с бъдещия потенциал. Таблица 56 (стр. 110) показва, че 
вероятно е свързан с ЕС. Ако е така, той не е уместен за тази част на текста, защото фокусът е 
върху България, освен ако представената информация е за България. Подробните данни на 
Евростат показват, че енергията от биомаса и отпадъци има най-голям дял в производството 
на енергия от ВЕИ. 
Основният недостатък на тази точка е липсата на информация за възобновяема енергия, 
използвана в българското земеделие. Препоръчваме включване на такава информация и ако е 
възможно, информация за ВЕИ потенциала на земеделието. ВЕИ в земеделския сектор могат 
да поддържат енергийните потребности на място и така ВЕИ за собствени нужди може да 
бъде подходящ елемент за подпомагане по ПРСР. Подобни ВЕИ включват всички технологии, 
налични на пазара, като слънчева енергия за топла вода, фотоволтаична и вятърна енергия за 
електричество, геотермални помпи, биомаса. 
 

II.4.11. Гори  

Общи наблюдения 
На първо място, вероятно по технически причини в английската версия на проекта на ПРСР, 
точка III.11 е непълна. Точки III.11 – III.11.4 липсват и по тази причина са оценени въз основа 
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на българската версия на документа (за които по-долу са представени някои конкретни 
коментари). 
Подобно на глава II.13, представената информация е извлечена от последният анализ на 
горския сектор и като такава е много информативна, актуална и на места дори твърде 
подробна. Голяма част от данните обаче не са достатъчно анализирани в светлината на 
въздействието им върху програмиране на развитието на селските райони. 
Текстовете мога да се подобрят по отношение на поуките от практиката. Понастоящем 
текстът не включва никакъв анализ на въздействието на ПРСР 2007-2013 г. Препоръчваме в 
тази точка да се включат някои ключови достижения, въздействия и проблеми от 
изпълнението на мерки 223 и 226. Въпросите, които е добре да бъдат засегнати са: как тези 
мерки са спомогнали за увеличаване на площта на горите и натрупването на въглерод, как са 
помогнали за предпазването от горски пожари, и т.н. Очаква се анализът им да предостави 
подходяща обосновка за продължаване на тези усилия и през новия програмен период. 
Следва да се осигури последователност между числа и мерни единици. 
Специфичната терминология не винаги е правилна и препоръчваме коригирането й. 
Ролята на горите като главен въглероден поглътител не е очертана. Подобна информация е 
налична в Третия национален план за действие по изменението на климата. 
Конкретните за текста наблюдения и препоръки са изведени в съответните глави по-долу. 
 

II.4.11.1. Ресурси 

Препоръчваме преместването на данните за собствеността върху горите в точка III.11.6, а 
данните за защитени гори и горите в Натура 2000 – в точка III.11.7. 
Данните за дървесните видове и състава на горите са твърде подробни и следва да бъдат 
направени по-целенасочени с ясна връзка с програмирането на ПРСР (значението на горите за 
биоразнообразието и разнообразието на генетичните ресурси, предоставянето екосистемни 
услуги и др.). 
 

II.4.11.2. Стопанисване на горите – отгледни и селекционни сечи в държавните 

гори  

Като цяло текстът е добре представен, но не е ясно защо се дискутира стопанисването само на 
държавните гори. Следва да се обсъди въздействието на представените ниски нива на 
изпълнение на отгледните сечи (това би дало добра обосновка за интервенция по ПРСР). 
Препоръчваме също да се включи актуална информация за процеса на горска сертификация и 
управлението на горите с висока консервационна стойност, както и да се обсъдят свързаните с 
това предизвикателства. Един специфичен позитив за България, който препоръчваме да се 
обсъди в тази точка, е съществуването на система от горски пояси в североизточната част на 
страната. Тази уникална система играе ключова роля за намаляване на ерозията и за усвояване 
на въглерод от атмосферата. Тя обаче страда от липса на финансиране за поддръжка и 
разширяване. Препоръчваме данните и анализа по този конкретен въпрос да станат част от 
ПРСР, за да се обоснове финансирането на дейности по поддръжка и разширяване на тази 
система (виж точката с мерки), която е ключова за успешното земеделие в този регион. В 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

75 

текстовете за идентификация на потребностите е включена точка за горските пояси, но ако в 
АНС и SWOT анализa не се включи анализ на въпроса, тя не може да се обоснове. 
Също, тази точка следва естествено да дойде след точка III.11.6 “Планиране на горските 
мероприятия”. 
 

II.4.11.3. Екосистемни услуги 

Текстът разглежда единствено туризма и недървесни горски ресурси, които са само част от 
“продуктовите” екосистемни услуги. Не са споменати други услуги (водорегулиране, защита 
на почвите, и т.н.), които се считат дори за по-важни. Добре би било също да се спомене, че 
няма национално приети методологии за остойностяване на екосистемните услуги, 
предоставяни от горите, което е сериозно предизвикателство. 
 

II.4.11.4. Въглероден запас 

Първите два параграфа са доста теоретични и могат да се избегнат. Представените данни са 
недостатъчно анализирани и следва допълнително да се очертае ролята на горите като главен 
въглероден поглътител. Това е важно като обосновка за мерки 8.1, 8.2 и 8.6. 
 

II.4.11.5. Опазване на горите 

Текстът за горските пожари като цяло е отличен. 
Относно текстът “За най-сериозен рисков фактор продължават да се смятат горските 
пожари” препоръчваме добавянето на “които допринасят също за увеличаването на 
емисиите от ПГ.” 
Изречението " Изработването на методология и класифицирането на горите по степени на 
риск от горски пожари предстои, макар че по първоначални наблюдения, ще попаднат 
основно в среден риск и по-малка част във висок риск все още предстои.” следва да се 
направи по-ясно и да се анализира. 
Що се отнася до другите природни бедствия и стихии (освен пожари), твърдението “не са 
оказвали забележимо негативно въздействие върху условията на развитие на горските 
екосистеми в страната” не служи добре като обосновка за подмярка 8.5. Препоръчваме 
редактиране в посока на това, че неблагоприятните въздействия върху горите в резултат от 
изменението на климата могат да станат по-чести и с по-големи нежелани последствия. 
 

II.4.11.6. Планиране на горски мероприятия  

Най-общо тази точка е добре разработена. Следва да се обсъди малкият процент 
съществуващи планове за управление на недържавни гори. 
 

II.4.11.7. Защитени гори и Натура 2000 (виж също точка II.4.3)  

МЗХ може да счете за уместно сливането на тази точка с III.3. Таблица 72 не е съвсем ясна – 
отнася ли се за България и Натура 2000? Тук следва да се включи информация за защитените 
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гори (по Закона за защитените територии). Следва да се включи анализ на основните 
предизвикателства, свързани с управлението на защитените горски територии и най-вече 
горските зони по Натура 2000. Бихме препоръчали също обсъждане на липсата на 
компенсаторни схеми в горското стопанство и пропуснатите възможности по мярка 224 от 
предходния програмен период. 
 

II.4.11.8. Енергия от дървесни ресурси  

Тази точка е добре развита като цяло, но последствията върху програмирането на ПРСР може 
допълнително да се анализират. Първият параграф не е напълно уместен и следва да се 
премести в глава III.10. 
 

II.4.11.9. Управление на горски територии  

По отношение на структурирането бихме препоръчали текстoвете, свързани със 
стопанисването на горите в тази точка и текстовете в точка III.11.2 да се комбинират в една 
обща точка "Управление на горите ". Освен това, бихме препоръчали създаването на нова 
точка "Собственост на горите", където да се постави текстът, свързан както с държавни, така и 
недържавни гори. 
Добре са представени въпросите с общинската и частна собственост на горите. Последните 
два параграфа, свързани с фирмите за дърводобив и биомаса не са на мястото си и следва да се 
преместят в съответните точки. 
 

II.4.12.  Поуки от прилагането на Програмата за развитие на селските 

райони през периода 2007-2013 г.  

Най-общо, точката за поуките от практиката има нужда от подобрение. Поради съществените 
административни проблеми през програмния период 2007-2013 г., важно е адекватно да се 
анализират проблемите и предизвикателствата, за да се избегне повтаряне на грешките. 
Настоящата глава съдържа на първо място някои общи бележки, след което предоставяме общ 
преглед на поуките относно АЕ мярката през програмния период 2007-2013 г., за да 
илюстрираме как препоръчваме всяка мярка и операция да се разгледат, и накрая, 
предоставяме редица отделни коментари по конкретни въпроси, които МЗХ може да използва 
в процеса на преработване на частта за поуките от прилагането. 
Поуките от прилагането на ПРСР през периода 2007–2013 г. са разработени съгласно следната 
структура: 

- Финансово изпълнение на ПРСР, основано на изплатени проекти; 
- Ключови проблеми при изпълнението, предприети мерки за разрешаването им и поуки 

от практиката; 
- Проблеми и поуки относно изпълнението на отделни мерки по ПРСР 

Частта за финансово изпълнение съдържа главно факти, свързани с размера на договорените и 
изплатени средства, без никакъв анализ на тези факти; не са идентифицирани никакви 
причини, които са довели до забавяне на процеса на договаряне и по-конкретно до 
изплащането на ресурсите. 
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Във втората част на текста се прави опит за анализ на проблемите, свързани с прилагането на 
програмата. Представени са четири хоризонтални проблема, свързани с изпълнението на 
почти всички мерки по програмата. Следва да се отбележи обаче, че определението 
“хоризонтален проблем” се свързва с последствията на проявлението на съответния проблем, а 
не със самия проблем, напр., казва се, че първият проблем е свързан с продължителните 
забавяния на обработката на заявленията за подпомагане и изплащане. Този “проблем” 
вероятно се дължи на голям брой други проблеми, като: липса на ефективна организация на 
процеса на събиране и оценка на предложенията; сериозни промени при работната сила в 
съответните структурни звена на администрацията; недостатъчен административен и 
управленски капацитет и т.н. 
Препоръчваме в тази част на документа да се включи по-логичен и задълбочен анализ на 
проблемите, касаещи изпълнението на програмата. 
Анализът, свързан с изпълнението на индивидуалните мерки на ПРСР не представя (или едва 
ли представя) логиката на избора на мерките, включени в тази част. Например, мярката по ос 3 
на ПРСР, както и мерките с най-голяма финансова тежест по ос 1 (мерките 121 и 123) са 
изцяло изключени. Няма никакво основание за подобен избор на мерки и по никакъв начин не 
може да се приеме, че изпълнението на изключените мерки не е придружено от проблеми. 
Качеството на главата за поуките от практиката би се подобрило значително, ако могат да се 
идентифицират главните поуки. Някои от тях се съдържат в изложението в края на текста. Те 
обаче са формулирани като насоки за работа. С подходяща формулировка, те могат да се 
направят така, че да приличат повече на поуки от практиката. Следва да се отбележи, че 
“насоките за работа” не са разгледани по-нататък в разделите на програмата, вкл. в описанието 
на мярка 19, която ще бъде главният инструмент за прилагане на ЛИДЕР, а това означава, че 
поуките не са взети предвид.  
Сега ще направим преглед на изпълнението и след това поуките от практиката от мярка 214 
“Агро-екологични плащания”, която е единствената задължителна мярка и играе главна роля в 
ос 2 и ПРСР 2007-2013 г. 
 
Преглед на усвояването и изпълнението по мярка АЕ 
Поуките от практиката относно изпълнението на мерките по ос 2 се отнасят само до един 
аспект, а именно, усвояване на средствата, което не е достатъчно и не описва влиянието от 
изпълнението на мярка 10 в новия програмен период. 
Усвояването по мярка 214 е представено в графиката по-долу. Усвояването по подсхемата за 
биологично земеделие се увеличава непрекъснато от 2008 и 2013 г., с по-забележимо 
нарастване през 2012 г. и 2013 г. 
Подсхемите за управление на затревени площи с ВПС, опазването на редки породи и 
традиционните практики за сезонна паша (пасторализъм) имат относително сравнимо 
усвояване през годините, като по първите две също се увеличава през 2012 г. и 2013 г. 
Участниците в подсхемите за поддържане на ландшафта, управление на обработваеми земи с 
ВПС в ОВМ и контрол на почвената ерозия са по-малко от 100 през почти всичките години. 
Усвояването по контрола на почвената ерозия е започнало с много високо ниво през 2008 г., 
но от тогава е намаляло. От другата страна стои управлението на обработваеми земи с ВПС в 
ОВМ, което е започнало с ниски нива през 2008 г., но се е увеличило през 2012 г. и 2013 г. 
Това конкретно увеличение се дължи на въвеждането на две нови подсхеми, към които са 
насочени повечето заявления за кандидатстване. 
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Най-забележимата промяна в усвояването е при подсхемата за сеитбооборот на култури за 
опазване на почвите и водите. До 2011 г. усвояването е било близо до нула, повишило се е до 
101 през 2012 г. и след това рязко е стигнало до 1287 заявления през 2013 г. Това рязко 
увеличение изисква допълнителен анализ, за да се разберат причините и ако е възможно, да се 
идентифицират някои поуки за останалите подсхеми на АЕ. 
 

 
Източник: Изчислени от екипа оценители, данните за подадените заявления по м. 214 са предоставени от 
ДФЗ чрез УО-Отдел АЕ 
 
Прегледът на декларираните площи и животни по подсхемите на АЕ разкриват подобна 
тенденция на увеличаване на декларирането на площи/животни след 2012 г. при повечето 
подсхеми. Изключения са мярката за пасторализъм, което се дължи на характеристиките на 
местоположението в национални паркове, къде няма възможност за разширяване на площите; 
и подсхемата за поддръжка на ландшафта, която поддържа малка, но стабилна площ през 
целия период. Най-екстремно увеличение в декларираните площи е отчетено при 
сеитбооборота на културите за опазване на почвите и водите. През 2011 г. декларираните 
площи са 1102 ха, докато през 2013 г. те скачат на 687 669 ха.  
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Източник: Изчислени от екипа оценители, данните за м. 214 са предоставени от ДФЗ чрез УО-Отдел АЕ 
 
В точката за поуките от практиката не се коментира повишаването на размера на плащанията 
за площ по ос 2, предприет през 2011 г. и довел до увеличение на годишните плащания по 
мерки 211, 212 и 214. По наше мнение това е проблематично, защото увеличението на 
процента плащане има решаваща роля в реалното усвояване на средства, от една страна, а от 
друга – е изиграло катализаторна роля за скока в усвояването по подсхемата на АЕ за 
сеитбооборот на културите, както и за увеличението при повечето други подсхеми на АЕ. 
За повечето подсхеми на АЕ увеличението на годишното плащане е между 10% и 55% и 
необходимостта от подобно увеличение е идентифицирана също по време на Междинната 
оценка на ПСРС 2007-2013. Обаче увеличението на процента плащане по подсхемата за 
сеитбооборот на културите е 139%. Това е 2.5 пъти повече от увеличението на процента по 
подсхемата за почвена ерозия, при която повечето АЕ ангажименти също са свързани с 
обработваема земя. Трудно е да се разбере каква е била обосновката за подобно увеличение на 
процента по подсхемата за сеитбооборота на културите, но ефектът е ясен: това е довело до 
съществено нарастване на броя на заявленията и декларираните площи. 
Бързото и рязко увеличение на усвояването при сеитбооборота на култури води до набор от 
логични въпроси, на които трябва да се разгледат в точката за поуки от практиката, като: има 
ли свръх-компенсация на поисканите АЕ ангажименти? Изчисляването на процента за 
плащания по АЕ направено ли е на основата на надеждни данни? Какво се е променило в 
първоначалните допускания при изчисленията, което е довело до 2.5 пъти по-големи 
плащания за сравним АЕ ангажимент по време на същото преизчисление? 
Освен това, официалната процедура по преизчисление на нивата на плащане изисква при 
промяна на плащания по време на програмен период, те да се оценяват наново на всеки две 
години. Първото преизчисляване и увеличение на процента на плащания е било направено 
през 2011 г. Било ли е оценено наново и преизчислено през 2013 г.? Няма отбелязано 
доказателство, че това е направено през 2013 г., така че въпросът е: каква е причината да не се 
спази задължителния ангажимент, регулиран също и от Наредба 11/2009, чл.13.a? 
Тези въпроси са от решаващо значение за изпълнението на мярка 10 “Агроекология и климат” 
през периода 2014-2020 г. Защо? Изключително високото ново усвояване през 2013 г., 
съчетано с не-преразгледаното годишно плащане, ангажира както бенефициента, така и МЗХ с 
5-годишно изпълнение. Плащанията през 2013, 2014 и 2015 г. вероятно са осигурени от 
бюджета на ПРСР 2007-2013 г., докато последните две години (2016 г. и 2017 г.) трябва да се 
платят от бюджета на новата ПРСР 2014-2020 г. Индикативният размер на сумата за плащане 
само през 2013 г. е 113 821 708 евро. Като се допусне, че през 2016 г. може да има отменени 
плащания и индикативната сума за 2013 г. ще стане 100 000 000 за 5-годишния ангажимент по 
сеитбооборот на културите, ще са необходими 200 000 000 евро, за да се покрият 2016 г. и 
2017 г. Това е 69% от целия бюджет за мярка 10 “Агроекология и климат” за целия период 
2014-2020 г., които ще трябва да се платят за подсхема, която няма да се изпълнява по новата 
ПРСР. 
Така остават по-малко от 30% от планирания бюджет за нови ангажименти и действия в новия 
програмен период, което е неприемливо и необосновано, предвид на увеличените изисквания 
за приоритизиране и рационализиране на свързаните с околната среда и изменението на 
климата теми в новата ПРСР 2014-2020 г. 
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Таблица 6: Промяна в годишните плащания на база площ през 2011 г.  

Мярка 214, подсхеми на АЕ в ПРСР 2007-2013  Среден % на подсхема  
I. Биологично земеделие 36 

IIа. Управление на ливади с ВПС  10 
IIб. Управление на обработваема земя с ВПС в РЗПФ 20 

III. Поддържане на характеристиките на ландшафта  19 
IVа. Сеитбооборот на култури за опазване на почвите и водите  139 

IVб. Контрол на почвената ерозия 55 
Vа. Съхранение на редките породи  19 

Vб. Пасторализъм 51 
Мярка 211 Планински НОР   

От 0 до 50 ха 15 
От 50 до 100 ха 29 

Над 100 ха 100 
Мярка 212 Други НОР  

От 0 до 50 ха 29 
От 50 до 100 ха 33 

Над 100 ха 100 
Източник: Изчисления на екипа оцените по предварителна оценка  

Прегледът на средния размер на стопанствата, подали заявления, показва, че за мнозинството 
от подсхемите, той е в интервала 2-100 ха. За подсхемата “Биологично земеделие” той е между 
22 и 39 ха/заявление; за управление на земеделски земи с ВПС – между 41 и 53 ха/заявление. 
Най-малкият размер е при кандидатстването по “Поддържане на характеристиките на 
ландшафта”, където средният размер на традиционни овощни градини е 2 ха/заявление. 
Двете подсхеми с по-голям среден размер на стопанство на едно заявление са схемите за 
обработваема земя: “Управление на обработваема земя с ВПС в ОВМ” и “Сеитбооборот на 
култури”. 
Средният размер на стопанства по “Управление на обработваема земя с ВПС в ОВМ” варира 
през годините, но след въвеждането на новите схеми през 2012 г. е между 179 и 224 ха/ 
заявление. 
Средният размер на стопанство по подсхемата за сеитбооборот на култури е между 367 и 438 
ха/ заявление през периода 2009-2011 г., след това се увеличава до 670 и 534 през 2012 г. и 
2013 г. 
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Фигура 4: Среден размер на стопанство в подадените заявления по АЕ на година  

 
Източник: Изчислени от екипа оценители, данните за м. 214 са предоставени от ДФЗ чрез УО-Отдел АЕ 
 
Преглед на административните аспекти на изпълнение на мярката АЕ  
Оценката ни за изпълнението на АЕ идентифицира най-малко три основни етапа, при които 
заявленията и плащанията по АЕ могат да се намалят: 
Етап 1: “Одобрение или оторизация на подадените заявления по АЕ”: административните 
проверки и контроли водят до намаляване на броя на подадените заявления. През първите 
години на изпълнение на АЕ, процентът одобрение е бил много малък, под 60% по повечето 
подсхеми. 
През 2012 г. и 2013 г. делът на одобрените заявления се е увеличил, а именно, между 84% и 
99% за повечето подсхеми. Две от подсхемите обаче ясно се отклоняват от общата тенденция, 
а именно, “Контрол на почвената ерозия”, при която процентът одобрени заявления варира 
през всичките години; и “Пасторализъм”, при която делът на одобрени животни е ограничен 
от наличните площи с разрешение за паша от националните паркове. 
Мярката за контрол на ерозията е от значение също и за новия период, ето защо е важно да се 
разбере защо процентът одобрение продължава да варира, когато останалите са 
стабилизирани. 
 

Фигура 5: Дял на одобрените заявления от общия брой подадени заявления по подсхемите на АЕ 
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Източник: Изчислени от екипа оценители по предварителната оценка въз основа на данни от ДФЗ, януари 
2014 г. 
 
Етап 2 “Оторизация на плащанията”. В случаи, при които всички допълнително изискани 
документи са налични и земята е допустима за подпомагане, административния контрол води 
до похабяване на ресурси. По-конкретно, при този етап, главният проблем е с високия брой на 
одобрените заявления, които “получават” субсидия от “0” лв. 
Проблемът с процента грешки отнасящи се до процента одобрени за подпомагане стопанства с 
разрешена сума от “0” лв. е отчетен като подобрение, но все още е по-висок от официално 
приемливото ниво от 2%5.  През 2012 г. за мярка 214 са отчетени 9%, а по мярка 212 – 21%. 
Това е между 4.5 и 10 пъти по-високо от приемливото ниво. Ясно е, че за правилното решение 
на този въпрос са необходими много повече усилия. Диаграмата по-долу показва, че 
процентът грешка по мярка 214 е значително намален след 2009 г., което (наред с увеличените 
плащания през 2011 г.) води до нарасналия брой заявления по АЕ от 2011 г. нататък. От друга 
страна, процентът грешки при мерки 211 и 212 за НОР продължават да са високи, което 
свежда до минимум ефекта от увеличените плащания през 2011 г. 
Фигура 6: Процент грешки или одобрени заявления със субсидия от "0" лв. (% от общите) 

 
Източник: Изчислени от екипа оценители въз основа на данни от ДФЗ, януари 2014 г.   
 
Етап 3 “Оторизация на плащанията след контрол за реалното изпълнение на ангажимента по 
АЕ”: настоящият вариант на Наредба No.11/2009 г. определя 5% максимален наказателен 
процент за неспазване на ангажиментите по АЕ. 

Прегледът на трите главни етапа на изпълнение на мярка по АЕ през периода 2007-2013 
г. показва обратна логика: съсредоточаването е все повече и повече върху документи и 
технически формалности, или липсата на документи съответно, грешката при някои от 
тях може да доведе до отхвърляне на заявление, или субсидия от “0” лв. В същото време 
неизпълнението на ангажименти по АЕ, които са основната цел и обосновка за 
съществуването на тази мярка изобщо, потенциално могат да доведат до максималното 
наказание от 5%. 

                                                 
5 Прагът на допустима грешка на Европейската сметна палата е 2%, не 3%. 
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С други думи, ако един стопанин изпълнява перфектно неговия или нейния ангажимент по 
агроекология и осигурява положителен принос за околната среда, но забрави или пропусне 
един единствен документ, той или тя е застрашен от “0” лв. субсидия. 
От друга страна, ако стопанин не изпълнява ангажимента по агроекология, но е предоставил 
всички необходими документи на Разплащателната агенция, неговата или нейната субсидия 
ще бъде намалена с 1% до 2%, при максимум 5%.  

Тази приоритизация подлага на риск цялостното прилагане на мярката по АЕ и 
очакваните положителни резултати и въздействия върху околната среда. 
За новия програмен период логиката на изпълнение трябва съществено да се преработи, 
за да се постави по-голям и по-силен фокус върху реалното изпълнение на 
ангажиментите по АЕ на място и върху очакваните резултати и въздействия върху 
околната среда и климата, както и да се опрости бюрокрацията, натрупана през 
програмния период 2007-2013 г. 
Като даваме пример за това как препоръчваме на МЗХ да анализира изпълнението на всички 
мерки по програмата за 2007-2013 г., сега ще предоставим редица други индивидуални 
коментари, които МЗХ да разгледа в хода на този процес. 
На първо място, по отношение на изменението на климата, в точката за поуки от практиката 
не се дискутира въпроса за изменението на климата и препоръчваме в нея да се включи анализ 
на предходен опит. Нашият анализ показва, че по отношение на цялостното наличие на 
свързани с климата подходящи и достатъчни мерки, общото мнение на интервюираните 
заинтересовани страни е, че изменението на климата има подходящо място в разработката на 
ПРСР 2007-2013, напр., ос 1 – нова технология за стопаните и модернизация на 
преработвателните предприятия; ос 2 – предотвратяване на пожари и залесяване на опожарени 
зони; ос 3 – подобряване на водните системи, ФВ инсталации, екологосъобразни места за 
настаняване, и т.н. 
По-конкретно, в анализа не е обсъдена ефективността на ФВ инсталациите. Двата проучени 
казуса показват множество констатирани от бенефициентите трудности по изпълнението на 
мярката. Значителните забавяния и многобройните изисквани документи са предизвикали 
проблеми с реализацията на проектите. Освен това спорно е доколко подобна дейност е 
уместна за програма за развитие на селските райони и се съмняваме, че е постигната 
диверсификация предвид средствата, усвоени отново от големи стопанства. Дори от гледна 
точка на производител на електричество, това вече не е сериозен бизнес предвид променящото 
се законодателство, цени и данъци. Възобновяемите енергийни източници за директно 
ползване от бенефициентите на ПРСР обаче е високоефективна мярка, свързана със 
смекчаване на въздействието от изменението на климата. Използването на средства от ПРСР 
за ЕЕ и ВЕИ в предприятия се оценява високо от бенефициентите. Подпомагането на 
енергийните одити също е било ефективно и много уместно. По тази причина е уместно да не 
се предоставя подпомагане по ПРСР 2014–2020 г. за ФВ системи с принос за електрическата 
мрежа. Все пак препоръчваме подпомагане на всички ВЕИ, когато са за собствени нужди в 
земеделските стопанства и предприятия. 
Интервюираните заинтересовани страни считат за неподходящ факта, че плащанията са 
направени въз основа на площ за паша, а не въз основа на брой животни, но ние  отчитаме, че 
този недостатък е коригиран в ПРСР 2014-2020 г. 
По наше мнение, основният проблем е бил, че изпълнението на ПРСР 2007-2013 г. е довело до 
различни от очакваните резултати. Това съответства на описанието на проблемите с 
изпълнението, посочени в свързания с ПРСР 2014-2020 анализ на мерки 214 и ЛИДЕР. 
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Заинтересованите страни отбелязват, както бе посочено по-горе, че плащанията за 
агроекология не са били ефективни до 7-мата година от изпълнението на програмата, когато 
промените са позволили главно на големите стопанства да усвоят средства посредством 
сеитбооборот на културите. Спорно е обаче до каква степен подпомагане на интензивно 
земеделие в голям мащаб със само 4 култури за сеитбооборот всъщност допринася за опазване 
на почвите и околната среда. Ето защо препоръчваме да се подпомагат уместните системи за 
сеитбооборот на култури, напр., включване на азот-фиксиращи култури. Също, през 
изминалия период има някои несъответствия между мерките, напр., по една мярка храстите 
трябва да се почистят, но по ос 1 – директни плащания – трябва да се опазват. 
Нататък, анализът изключва дискусия на факта, че мярка 224 “Натура 2000” за гори не е 
започнала. Тази мярка обаче е от голямо значение за борбата с изменението на климата. В 
анализа не са представени конкретни проблеми, свързани с биологичното земеделие, но 
интервюираните го считат за важен елемент по отношение на изменението на климата. Ето 
защо проблемите в тази сфера имат отрицателно въздействие върху постигнатите резултати 
вследствие на усилията в това направление. Мерките за горското стопанство не са били нито 
добре описани в ПРСР 2007–2013 г., нито ефективно изпълнени. Процедурите са били твърде 
сложни, а административната тежест – твърде голяма. В този сектор е от особена важност да 
се прецени времето за действия, което в повечето случаи не е било предвидено и по тази 
причина мерките са били отворени в неподходящ момент. Държавен фонд “Земеделие” не 
разполага с необходимия експертен капацитет да оценява проекти за горското стопанство, но 
не е била създадена и съответната структура. Мярката за горски пътища не е започната, 
въпреки че е от изключително значение за сектора. Ниското ниво на усвояване при мерките за 
горското стопанство се дължи също на структурните промени в сектора и на факта, че 
държавните горски органи не са били допустими бенефициенти, въпреки че мнозинството от 
горските стопанства са собственост на държавата и се управляват от такива органи. 
Според нас, че цялостната администрация на ПРСР 2007-2013 г. е била далеч от оптимална, но 
решението да се делегира изпълнението на някои мерки на регионални структури 
представлява съществено подобрение. Приемаме и оценяваме факта, че са създадени кол-
центрове, а уеб-сайтът е усъвършенстван. 
Друг съществен установен проблем е липсата на комуникация между министерството и 
Държавен фонд “Земеделие”, както и липсата на комуникационна система. Единайсетте 
модификации на ПРСР 2007-2013 г. също са съществен проблем за гладкото изпълнение. 
Отбелязва се също, че фирмите са били в доста неблагоприятно положение, докато за 
общините са предприети съответните мерки. Като резултат, парите са преминали от проекти 
на фирмите към общински проекти. Липсата на координация между министерството на 
околната среда и водите, например, е довела до някои проблеми. Например, ако ПРСР 
осигурява финансиране за канализационни системи, би било уместно една такава система да 
завърши с пречиствателна инсталация за отпадни води, но обикновено не става така. 
Интервюираните заинтересовани страни препоръчват по-добро поддържане на уеб-сайта, 
мобилни екипи за подкрепа, оптимизация и системи за електронна документация, и 
синхронизация с другите министерства. 
Заинтересованите страни признават положителните резултати от подобреното управление на 
органична тор. 
Частта за поуките, свързана с изпълнението на подхода ЛИДЕР през първия програмен период 
е представена с големи подробности. Повечето факти обаче са взети от аналитичния раздел на 
документа и са, основно, негово повторение. Това прави частта не много полезна. Например, 
не е ясно (защото няма анализ) защо в края на програмния период делът на изплатените 
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средства по ос 4 е значително по-нисък от този по другите оси (само 10%), като най-високият 
процент договорени средства е повече от 90%. Не се казва защо по мярка 421 „Вътрешно-
териториално и транснационално сътрудничество”, за която са обявени три покани за 
набиране на проекти и са получени 37 предложения от МИГ, понастоящем (март 2014 г.) няма 
одобрени проектни предложения и сключени договори по тази мярка. Един кратък анализ на 
причините, довели до тази ситуация, би станал основата на поуките, което ще бъде от полза за 
процеса на програмиране и изпълнение на новата програма. 
Поуката, посочена в текста: “Важната поука от прилагане на ЛИДЕР подхода в България е, 
че той интересува и провокира засилена активността на местните общности за участие и 
оживяване на териториите в селските райони.”, въпреки че е важна, тя не е единствената и 
най-важната относно досегашното изпълнение на подхода ЛИДЕР.  
Относно поуките от практиката, касаещи горско стопанство, главата не включва никаква 
дискусия за мерките за горското стопанство. Това е необходимо, предвид състоянието им на 
изпълнение. Препоръчваме да се обхванат следните въпроси, свързани с горско стопанство: 

• финансово изпълнение и равнище на усвояване; 
• постигнати въздействия; 
• упоменаване на проблемите и какви действия се планират за разрешаването им през 

периода 2014-2020 г. включително (както са идентифицирани от консултациите със 
заинтересованите страни): участие на заинтересованите страни в разработване на 
наредба, сложност на процедурите, ограничения за бенефициентите и структурни 
промени в горския сектор, експертен капацитет на ДФЗ да се справят с чисто горски 
въпроси, достатъчен брой обявления на покани за подаване на проектни предложения 
и момента на обявяване предвид изпълнението на конкретни дейности за горското 
стопанство (напр., залесяването е сезонно ограничено – от ранна пролет до късна 
есен), допустимост на разходите за разработване и изпълнение на проекти и т.н., 
интензивност на информационните кампании и подходящ момент за тях, причини за 
това, че мярка 224 не е започната и последствията за новия програмен период. 

 
Накрая, точката за поуките от практиката не обсъжда образованието, обучението, системата за 
съвети и иновациите в земеделието, за които препоръчваме да бъдат включени в анализа на 
предходния опит. Въпреки че конкретни мерки като 111 и 114 включват образование и съвети 
в земеделието, анализът на изпълнението им и резултатите не са включени в тази точка. 
 

4.1.2.  SWOT анализ, общи коментари 
В следващите глави ще оценим подробно силните страни, слабите страни, възможностите и 
заплахите. Виж също приложение 1 за коментарите на екипа оценители по предварителната 
оценка, изнесени в полето. Приложение 1 предоставя добър и бърз преглед на проблемните 
области в SWOT анализa и се надяваме да се окаже полезен инструмент при преработването 
на SWOT анализa. 
Като цяло SWOT анализът включва много наблюдения, но се препоръчва да се оцени отново 
таблицата на SWOT. Дали всички необходими теми, описани и анализирани в АНС, са 
обобщение в SWOT анализa и има ли теми в него, които не са обхванати от АНС? 
Преразглеждане на този аспект ще допринесе значително за връзката между SWOT анализa и 
АНС. 
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Дали всички теми са правилно въведени в различните категории като вътрешни силни и слаби 
страни, и външни – възможности и заплахи? В редица случаи темите са по-скоро ефект от 
силни или слаби страни, отколкото самите те да са такива страни. 
Как са свързани темите една с друга? Можем ли да генерираме стратегически опции, когато 
кръстосаме вътрешните с външните теми? Препоръчваме обобщаване на наблюденията от 
таблицата на SWOT анализа в 1 синтезирана страница на SWOT анализa, за да се очертаят 
стратегическите опции. 
 

4.1.3.  Силни страни 
 
Социално-икономическа ситуация в селските райони: 
 

- Фразата “Относително развита социална инфраструктура” е неясна, 
- Относно фразата “Запазени социални взаимоотношения, културни традиции и 

институции (читалища, неправителствени организации)”, този фактор е спорна силна 
страна за развитието. Освен това твърдението не е подкрепено в анализа. Ако 
единственият аргумент е съществуването на читалища в селата, тогава тази силна 
страна следва адекватно да се формулира. 

 
Земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост 
 

- Точката за напояване трябва да се раздели на две части: “Изградена базисна 
ПУБЛИЧНА/държавна инфраструктура за напояване и отводняване за осигуряване на 
вода в условия на промени на климата при засушаване и отвеждане на излишната вода 
при наводнения, при която услугата за напояване е особено важна за малките 
стопанства”; 
“По-големите стопанства инвестират в нови частни ресурсно-ефективни 
напоителни системи, включително с подпомагане от ПРСР 2007-2013г.” 

- “Традиции в създаването и отглеждането на гори, дърводобива и горската 
промишленост”, твърдението е вярно, но не е подчертано в АНС; 

- “Добро здравословно състояние на горските екосистеми” – това е по-удачно за точката 
за околна среда/климат. 
 

Околна среда/климат  
- “Богато биоразнообразие и разнообразен ландшафт”; в аналитичната част на точката 

за биоразнообразие не се споменава за разнообразен ландшафт. Там трябва да се опише 
накратко. 

- Препоръчва се перифразиране на тази силна страна: “Идентифицирани и обособени 
защитени зони” на “Най-ценните места за биоразнообразието са защитени от 
националното законодателство; делът на защитените територии от европейско 
значение – зоните по Натура 2000 обхващат една трета от страната”; 

- Препоръчва се перифразиране на тази силна страна “значителен дял от територията са 
земеделски земи с висока природна стойност” в съответствие с коментара, направен в 
точка III.4.; 
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- “Наличие на адаптирани към местните условия местни породи и растителни видове”; 
В точка III.5. не се споменават, а съществуващите местно адаптирани породи трябва да 
се представя по-подробно. 

- “Голям дял на полуестествени затревени площи, благоприятстващи развитието на 
пасищно животновъдство”. Това не се споменава в точка III. 

- “Използване на екстензивни природосъобразни практики, благоприятстващи 
развитието на биологичното земеделие”. Аналитичната част не съдържа описание на 
природосъобразни практики, нито в подточката за биологично земеделие, нито в тази 
за земеделска земя с ВПС. Силната страна трябва да се перифразира, за да се свърже 
по-добре с аналитичната част. 

- “Висока степен на регулиране на оттока на вътрешните реки”. Тази силна страна не е 
обсъдена в аналитичната част III.6. Вместо нея, предлагаме да се включи: “Има 
тенденция на подобряване на състоянието на качество на водата, независимо от 
факта, че все още има райони с недобро качество на водата.” 

- Препоръчваме към фразата да се добави следното “Опит в защита от ерозия и 
положителна тенденция към ограничаване на водната и ветрова ерозия”; 

- Може да се добави следното твърдение: “Голяма част от територията на страната 
е покрита с гори, които приютяват значимо видово и генетично разнообразие и са 
актив за увеличаване на работата по смекчаване на въздействието от изменението 
на климата”. 

- По отношение на “Устойчиво управление на горите”, препоръчваме това да се 
подчертае по-силно в АНС и да се допълни с твърдение в посока на това, че се 
поддържат екологичните услуги предоставяни от горите. 

- По отношение на фразата “България е включена в Европейската информационна 
система за горските пожари (EFFIS)” бихме препоръчали включването на този 
въпрос в основното тяло на АНС (точка III.11.5) и допълнително да се развият 
последствията. След това да се включи синтез на последното под “силни страни”. 

- Препоръчваме добавяне на изречения относно горите и горските пояси. Освен, че 
здравословните гори се управляват устойчиво, фактът, че голяма част от територията 
на страната е покрита с гори е актив за увеличаване на работата по смекчаване на 
въздействието от изменението на климата. Горските пояси в североизточната част на 
България е уникална и високоефективна система за борба с ветровата ерозия и 
увеличава покритието с горски райони в тази част на страната. Препоръчваме 
добавянето на конкретен текст по тази тема, напр., продължение на съществуващото 
изречение: “Опит в защитата от ерозия”. Следва да се отбележи, че преди това, 
следва да се представи анализ в частта за АНС на ПРСР. 

Накрая, разделът за силни страни има само една точка посветена на “Наличие на изградена 
система за аграрно образование, наука и консултантски услуги, която има дългогодишна 
традиция и опит във внедряването на нови технологии и производства и предоставяне на 
консултантски услуги”. 
Това твърдение частично противоречи на направените в АНС заключения, а именно: 

• Предоставянето на съвети в земеделието и трансфера на знания не е систематично. 
Отбелязано е едно до известна степен изключение в АА, където за периода 2005-2012 
г. са идентифицирани 4 424 земеделски стопани, на които са предоставени научни 
услуги от звената; 

• Липсата на конкретна система, която да представя научноизследователските 
резултати, като иновация, която ще се въведе от земеделско стопанство. 
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Настоящият процес е фокусиран върху участието на академичните и 
научноизследователски организации в изложения, конференции или панаири; 

• Определянето на темите на научните публикации не е достатъчно добре свързано с 
конкретни проблеми, формулирани от земеделските стопанства или от някои 
сектори, или от решаването на специфични случаи, свързани с околната среда; 

Заключенията са верни, което означава, че има създадена система, но не е напълно работеща. 
 

4.1.4. Слаби страни 
 
На първо и най-важно място, няма идентифицирана слаба страна за трудностите, изпитани от 
малките стопанства. Важно е обаче това да се включи, за да се достигне до идентифицираната 
потребност: Преструктуриране и насърчаване на малки стопанства. Слабата страна може да 
бъде текст от типа: “Малките стопанства изпитват трудности в развитието поради тежките 
изисквания за съответствие, ниското равнище на коопериране и недостатъчните пазарни 
механизми.” 
 

Социално-икономическа ситуация в селските райони:  
 

- “Влошен достъп и/или качество на социалните услуги в селските райони” – тази 
формулировка е неточна, защото води до извода, че след прилагането на интервенциите 
на ПРСР през периода 2007–2013 г., достъпът до социални услуги се е влошил. Ето 
защо по-добре е да се запише: “Ограничен достъп и/или…” 

- “Недостатъчно развит капацитет за включване на местните общности в прилагане 
на подхода ЛИДЕР и ниска степен на покритие на територията на селските райони 
от МИГ” – първата част на тази слаба страна (отнасяща се до капацитета) някак 
противоречи на частите от анализа, в които се твърди, че такъв капацитет е създаден на 
местно ниво. Това следва много ясно да се заяви в социално-икономическия анализ и в 
част IV за поуките от практиката или в SWOT анализa. 

- В частта за силни страни се казва, че е налична добре развита пътна и водоснабдителна 
инфраструктура, въз основа на това, че общинската пътна и водоснабдителна мрежи са 
значителни по размер и дължина. В същото време частта за слаби страни не съдържа 
фраза относно лошото състояние на тези мрежи и нуждата им от сериозен ремонт. 
Идентифицираните потребности на местните органи също сочат в тази посока. В този 
смисъл, за да се групират интервенциите в малка по мащаб инфраструктура по мярка 7, 
необходимо е в слабите страни да се включат лошите условия на тези мрежи. 

- “Намаляване на работната сила, по-нисък образователен статус на работната сила, 
риск от загуба на квалификация и умения поради дългосрочна безработица” – Това 
твърдение е уместно, но не произтича от представената в АНС информация. 

  
Земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост  
 

- Препоръчваме включването на ред, който показва, че “Настоящият дял на районите с 
биологично земеделие е много ограничен и недостатъчен – под 1% от ИЗП, докато 
националната цел е 8%”. Това ще даде добър аргумент в обосновката за разширяване 
на биологичното земеделие в оценка на потребностите по приоритет 4B. 
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- Препоръчваме редактиране на текста за напояване, за да се посочи, че старата 
инфраструктура е в обществените звена: “Наличие на стари технологии и съоръжения в 
публичната хидромелиоративната структура и лошо поддържане и ползване на 
инфраструктурата, които водят до много голям дял загуба на вода от 70-80%.” 

- Изречението “Проблеми в стопанисването и използването на хидромелиоративните 
съоръжения, които затрудняват секторите с интензивно производство с висока 
добавена стойност” не е подкрепено от информация и данни в точка II.9 на анализа. 
Някои връзки могат да се намерят в таблиците с предварителните условия. Ако с това 
изречение намерението е било да се каже, че липсва стратегия за хидромелиорация 
и/или липсва Правилник за прилагане на Закона за сдружения за напояване, тогава 
изречението трябва да се редактира, така че това да се отрази. 

- Относно фразата “Ниска инвестиционна активност, недостатъчни инвестиции в 
иновации в областта на земеделието, ХВП и горското стопанство”, въпреки че не 
можем да преценим точно колко адекватно е твърдението, защото в АНС няма 
представена информация за инвестиции в иновациите, намираме я за уместна. В АНС 
липсват стойности за инвестиции в инвестиционни проекти, но са представени данни за 
формирането на брутния и нетен основен капитал. Данните показват, че инвестициите 
в нови машини (инвестиции, които не е задължително свързани с иновации) възлизат 
на около 50% от инвестициите, но формирането на нетния основен капитал е 
отрицателно от 2009 г., което сочи твърде ниско ниво на инвестиции като цяло и 
следователно, също индиректно, ниско равнище на инвестиции в иновации. 

- Друго уместно твърдение, което не е изцяло обосновано в АНС е “Слаба организация 
за трансфера на знания в земеделието, ХВП и горското стопанство; липса на 
ефективна връзка между научноизследователските и образователни институти и 
бизнеса”. 

- Фразата “Ограничен достъп и използване на пазарна, технологична, 
агрометеорологична информация и затруднен достъп до съвети в земеделието на 
фермери от отдалечените от областните центрове населени места поради липса на 
съветници в областта на земеделието на общинско ниво” също е идентифицирана 
като слаба страна, без да бъде обоснована в анализа на настоящото състояние. Тази 
слаба страна не е разгледана в оценката на потребностите. 

- Не са обхванати въпросите, свързани с горското стопанство. Препоръчваме 
доразвиване на изброените по-долу теми и осигуряване на обхващането им в АНС, за 
да се подчертае важността на насочването на средствата в тази посока: 

o Ниска производителност на труда в горския сектор. 
o Използване на остаряло оборудване за дърводобив, транспорт и първична 

преработка на дървесина. 
o Увеличени, но все още недостатъчни усилия за приемането на схеми за 

сертификация на гори. 
o Фрагментирана и маломащабна недържавна собственост, която ограничава 

възможностите за устойчивото й управление. 
o Ниско образователно и квалификационно ниво на горските работници. 

 
Околна среда / Климат  
 

- Фразата “Неефективно използване на природните ресурси, включително свръх 
експлоатиране; замърсявания, нарушен воден баланс” е неясна. Има се предвид 
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недостатъчно използване на вода за напояване? Свръх-експлоатацията не е 
дискутирана в този вариант на анализа. 

- Твърдението “Устойчива тенденция към деградация на почвената структура в 
обработваемите земи” всъщност е невярно, ако се отнася до анализа в подточка III.7, 
която сочи бавно подобрение. Препоръчваме отстраняването на това изречение и 
перифразиране на следващото: “Големи райони са изправени пред загуба на 
многофункционалността на почвите вследствие на водна и ветрова ерозия; намаляване 
на хумусния слой на почвата; засоляване, вкисляване и механично унищожение на 
почвите”. 

- “Монокултурни производствени модели” не е обсъдено в точка III. 
- Препоръчваме включването на следните елементи и осигуряване на правилното им 

описание в АНС:  
o недостатъчно инвестиране в отгледна и селекционна сеч на горите, което може да 

доведе до влошаване на устойчивостта и структурата на горите; 
o недостатъчно инвестиране в превантивни мерки срещу пожари, природни 

бедствия и стихии, особено в недържавни гори;  
o липса на опит в прилагане на компенсаторни схеми за горското стопанство за 

защита на биоразнообразието и поддържането на екосистемни услуги;  
- Във връзка с изменението на климата, най-уместното твърдение е: “Ниско познаване за 

въздействието на изменението на климата върху земеделието и ниска подготовка за 
адаптация, включително такива, подходящи на увеличените рискове методи и нива на 
застраховане”. На този етап обаче е трудно да се определи към кой текст в АНС се 
отнася това. Ето защо, както бе отбелязано по-горе, препоръчваме да се добави още 
текст в АНС, за да се обоснове това твърдение. 

- Препоръчва се също твърдението за ниско познаване на въздействието от изменението 
на климата да се премести в подточка “Околна среда/климат”. 

- В подточка “Социално-икономическа дейност” е намерено следното твърдение: “Ниско 
ниво на оползотворяване на отпадъци, включително тези генерирани от земеделието, 
горското и рибно стопанства.“ Може би е удачно да се премести в подточка “Околна 
среда/климат”. Обосновката за това твърдение е в точка III.11.8 “Енергия от дървесни 
ресурси”. Представените данни обаче не водят до подобно заключение, а до 
съществено подобрение на оползотворяването на отпадъците. Не се отнася също до 
рибното стопанство. Препоръчваме коригиране на тези въпроси и осигуряване 
съгласуваност между данните и съответните заключения. 

- Твърдението “Ниска степен на ползване на алтернативни източници на енергия 
(особено геотермална и от отпадъци) и алтернативни горива (биогаз)” е уместно, но 
не произтича от информацията, представена в АНС. Освен това препоръчваме силно в 
ПРСР да се подчертае, че използването на ВЕИ следва да е свързано единствено със 
собствените нужди на стопанствата и предприятията, и не следва да е свързано с 
производство на енергия за електрическата мрежа, която няма отношение към ПРСР, 
освен ако не е доказано за всеки отделен случай. Ето защо споменаването на 
геотермална енергия и тази от отпадъци като възможни алтернативни енергийни 
източници не е обосновано. В случай, че няма да се предоставят конкретни данни за 
подобна обосновка, следва да се разглеждат всички алтернативни енергийни източници 
за покриване на собствени нужди, като слънчева енергия за топла вода, слънчева 
енергия за електричество, вятърни турбини за собствени нужди, особено в отдалечени 
райони и т.н.; 

- Твърдението “Недостатъчен капацитет за осигуряване на консултантски услуги за 
опазване на околната среда и екосистемите и адаптиране към климатичните 
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промени” е много уместно, но има нужда от обосноваващ текст в АНС за капацитета. 
Препоръчва се в твърдението да се включи също думата “смекчаване”. 

- Някои твърдения не са ясни, което може да се дължи на превода. Например, фразата: 
“Нарушена структура на преработвателната промишленост. Недостатъчни 
мощности в определени направления (оползотворяване на отпадъци от селското 
стопанство, зърнено-житни, маслодайни култури и други); Недостиг на суровинни и 
силна зависимост от вноса за някои подотрасли на хранително-вкусовата 
промишленост (основно месна, млечна и консервна)”. Препоръчва се да се направят по 
ясни, за да се разбере точно каква е връзката с изменението на климата. 

 

 

4.1.5.  Възможности 
 
Частта за възможностите представя най-общо уместни твърдения; имаме няколко 
незначителни коментари: 

- Може да е полезно да се добави изложение за активните международни и европейски 
действия в областта на изменението на климата като възможност да се концентрират 
усилията и ресурсите в ПРСР към изменението на климата, като биологично земеделие, 
горска промишленост, адаптация. 

- Може да се въведе една възможност, като “Възможност за допълнително финансиране 
на водени от общността СМР от ПРСР, ЕСФ и ЕФМДР.” 

- Фразата “Развитие на екосистемни услуги” не е формулирана като възможност. 
- Фразата “Ново отношение на обществото към мултифункционалната роля на 

земеделието, което е не само производител на храни, но и играе роля при опазване на 
околната среда и създаването на нови производствени цикли” следва да включва също 
и горско стопанство. 

- Какво е социално земеделие? 
 

4.1.6. Заплахи 
 

- Относно твърдението “Множество промени в българското и европейското 
законодателството в областта на земеделието, ХВП и горското стопанство и 
постоянно увеличаващи се изисквания към икономическите оператори, работещи в 
тези сектори”, считаме, че много от промените в ПРСР 2007-2013 RDP са били добри 
в смисъл, че са адаптирали програмата към потребностите. Ясно ли е, че стабилността е 
нещо добро за дългосрочното инвестиционно планиране? 

  

4.1.7.  Показатели за контекст  
 
Представеният в проекта на ПРСР анализ на настоящото състояние (АНС) обхваща глава 4, от 
стр. 13 до стр. 137 на английската версия на проекта на ПРСР. В АНС са използвани 
задължителните общи показатели за контекст (ОПК), обобщени в приложение “План на 
показателите”, като гръбнак и структурен инструмент. Преценяваме, че до голяма степен това 
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е било изпълнено успешно. Препоръчваме в таблицата на ОКП в точка 4.1.6 да се попълнят 
данни за 2007 г., за да се отрази тенденцията в развитието от 2007 г. до 2012/2013 г. 
 
 

4.2. Индентифициране на потребностите  

 
Това е важна глава, в която проблемите и предизвикателствата, и SWOT анализът са дадени 
подробно и са конкретизирани като потребности, на които ще се отговори. В главата обаче 
няма оценка като такава на потребностите, само отнасяне към идентифицираните потребности 
и кратко най-общо описание, свързано със заглавието на конкретната приоритетна област. 
Един пример, стр. 131: “Развитие на канали за маркетинг на местни продукти и къси вериги 
за доставка. Достъпът до пазара на голяма част от производителите е силно ограничен. 
Липсват механизми и канали за маркетинг на местни продукти, което силно затруднява 
реализацията и производството на такъв тип продукти. С прилагането на подходящи мерки 
може да се разшири пазара и предлагането на качествени и уникални продукти, които да 
задоволяват търсенето”. Какви са проблемите тук? Какви са потребностите, на които се  
ПРСР предвижда да отговори? 
Потребностите във връзка с хоризонталните теми (пол, недопускане на дискриминация, равен 
достъп и т.н.) не са разгледани в текста. 
Идентифицирането на потребностите, а не как се очаква оценка на потребностите, е основано 
на всички приоритетни области (ПО) и в повечето случаи обосновката в текста е на общо 
ниво. Често се прави препратка към потребностите, значението и жизненоважната роля и т.н., 
на редица въпроси, но те само рядко са пряко свързани със ситуацията в България и до голяма 
степен е трудно да се види пряката връзка между АНС и идентифицирането на нуждите. 
Последното би могло (и вероятно до голяма степен е наистина) изготвено без АНС. Не 
твърдим, че потребностите не са релевантни. Всички те са релевантни, поне за някои райони 
на България, защото има регионални разлики в покритието на, например, инфраструктурата на 
селските райони. Важно е обаче да се изготви прозрачна приоритизация на тези потребности 
една спрямо друга. 
Горната оценка е валидна за всички приоритети и приоритетни области. За да се избегне 
прекомерно повтаряне, в главите по-долу няма да повтаряме посочените заключения, а само 
ще представим някои по-конкретни коментари, където е уместно. 
 

4.2.1. Оценка на потребностите за всеки приоритет и приоритетна област и трите 
пресечни теми (околна среда, смекчаване на изменението на климата и 
адаптиране, иновации) 

 
4.2.1.1. Потребности по Приоритет 1: Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и 
селските райони 
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4.2.1.1.1. Приоритетна област 1А - Стимулиране на иновациите, 
сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони  

 
Потребностите по П1А са релевантни на представения анализ. Те са насочени към най-
важните потребности за стимулиране на иновации. Точката “Ускорено въвеждане на иновации 
и новаторски технологии в областта на селското и горското стопанство” разглежда 
потребността да се подпомогнат инвестициите в нематериални активи (системи за 
организация и управление на стопанствата, ноу-хау, патентни права и лицензии, регистрация 
на търговски марки, сертифициране на участието в схеми за качество и т.н.), но е ограничена 
до предприемачите в земеделието и горското стопанство. Препоръчваме включването на 
хранително-вкусовата промишленст и икономиката в селските райони, включително услуги и 
микрофирми, функциониращи в селските райони. 
 

4.2.1.1.2. Приоритетна област 1Б – Укрепване на връзките между селското 
стопанство, производството на храни, горското стопанство и 
научноизследователската дейност и иновациите; включително с цел 
подобряване на екологичното управление и екологичните показатели. 

Приоритетна област 1Б правилно отразява потребностите за подобряване на организацията за 
трансфер на технологии и иновации сред организациите, ангажирани в развитието и 
трансфера на иновации, и крайните потребители на информация: земеделски стопани, горски 
стопани, преработватели, МИГ, браншови организации, местни власти и т.н. Правилно е 
идентифицирана като потребност въвеждането на механизъм за създаването на оперативни 
звена, за да се осигури участие в Европейското партньорство за иновации (ЕПИ).  
 

4.2.1.1.3. Приоритетна област 1В - Поощряване на ученето през целия живот и 
професионалното обучение в секторите на селското и горското 
стопанство. 

Приоритетна област 1В е свързана с “Поощряване на ученето през целия живот и 
професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство “ посредством 
подточката “Повишаване квалификацията и управленските умения на земеделските 
производители и стопаните на гори”. Следва да се отбележи обаче, че секторът за храни и 
икономиката в селските райони не са включени. Създаването на продукти и услуги с добавена 
стойност е от първостепенна важност, ето защо може да е удачно да се включи и следното: 
“квалификации и управленски умения за преработвателите на храни и предприемачите и 
служителите, заети в икономиката на селските райони.” Освен това, в съответствие с 
цялостния фокус върху подпрограмата за малки стопанства, малките агрохранителни фирми 
се нуждаят от по-лесен достъп до иновативни процеси и техники. 

 
4.2.1.2. Потребности по Приоритет 2: Повишаване на 

жизнеспособността на земеделските стопанства и 
конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във 
всички региони, и насърчаване на новаторските технологии в селското 
стопанство и устойчивото управление на горите  
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По наша преценка текстът относно двете приоритетни области по Приоритет 2 е твърде общ и 
описателен. Не е проблемно ориентиран и е трудно да се идентифицира към кои потребности 
е насочен; тук липсват специфичността на ситуацията в България, както и приоритизацията на 
конкретните проблеми. Специфичността на ситуацията в България е важна за обосновката на 
избора на проблемите, които да се решат. Ето защо препоръчваме да се разгледат 
потребностите като разлики между това, което имаме днес и това, които искаме да постигнем. 
Освен това няма приоритизация на потребности/проблеми, идентифицирани в рамките на 
приоритетните области, a йерархията на приоритетните области не е представена по ясен и 
очевиден начин. Могат да се извлекат някои изводи от разпределението на бюджетни 
средства, но изобщо не се обсъжда приоритизацията. Определянето на приоритизацията от 
бюджета е принципно погрешен обратен подход, защото разпределените от бюджетите 
средства следва да се основат на приоритизирани потребности. Конкретните коментари са 
въведени в съответния текст на ПРСР (в курсив). 
 

4.2.1.2.1. Приоритетна област 2А - Подобряване на икономическите резултати 
на всички стопанства и улесняване на преструктурирането и 
модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 
пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското 
стопанство  

 

• “Преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със 
затруднен достъп до пазара. Стопанствата, заети в трудоемките сектори като 
зеленчукопроизводство, трайни насаждения, етерично-маслени и лекарствени 
култури, животновъдство имат нужда от модернизиране на физическия капитал, 
въвеждане на нови технологии, увеличаване на площите с трайни насаждения, 
подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията, за да се 
повиши производителността на труда и качеството на продукцията и добавената 
стойност.” 

 
Кои са проблемите за решаване: техническите аспекти на производството, производителността 
на труда (потребности, свързани с физическия капитал); технология (потребности, свързани с 
ноу-хау?); ефективност на производствените структури (оптимизиран размер на стопанствата) 
и т.н.  
Във връзка с изменението на климата, препоръчваме добавянето на фразата ”включително 
енергийно ефективните” към текста “въвеждане на нови технологии”, за да се наблегне на 
това колко е важно при всички действия да се мисли за намаляване на енергийното 
потребление. 
Наред с това, препоръчва се да се отчете приносът на подобни мерки за смекчаване на 
въздействието от изменението на климата и адаптацията към него. 

• Въвеждане на нови технологии в производството и модернизация на физическия 
капитал. Повишаването на производителността на труда в стопанствата изисква 
увеличаване на инвестициите в обновяване на физическия капитал и въвеждане на 
модерни методи за производство. Земеделските стопанства в България се нуждаят и 
от инвестиции в нематериални активи - въвеждане на системи за организация и 
управление на стопанствата, на схеми за качество, също така закупуване на ноу-хау, 
патенти права и лицензи, регистриране на търговски марки и др. 
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Каква е разликата между тази и предходната потребност? Не е ясно каква е разликата, ако има 
такава. 
 

• “Преструктуриране и повишаване на жизнеспособността на малките земеделски 
стопанства. Малките земеделски стопанства са източник на доходи и заетост и 
важен стабилизиращ фактор за икономиката на селските райони. Те имат важен 
принос за опазване на природната среда и ландшафта и предотвратяване на 
изоставянето на земята в необлагодетелствани райони. Те имат значителен дял в 
земеделското производство в България, особено в трудоемките сектори като 
производство на зеленчуци, трайни насаждения и животновъдството. Малките 
земеделски стопанства разполагат с ограничени ресурси, имат значителни 
структурни проблеми и са изправени пред предизвикателствата за приспособяване 
към увеличената глобална конкуренция и промени в климата. Те имат потенциал за 
развитие и биха могли да се възползват от благоприятните тенденции в развитието 
на пазарите за качествени и местни храни, туристически услуги и отдих.” 

 
Тук отново е важно да се опише проблема/потребността, на която да се реагира. Дали е 
неподходящата спрямо потребителските нужди производствена структура на малките 
стопанства и ще се реши ли този проблем чрез подпомагане за влизане в схемите за качество? 
Или чрез модернизация и нови технологии ще се отговори на потребността? 
Важно е подпомагането да е свързано с качествени продукти, а технологиите не винаги са 
решението. 
 

• “Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за 
съответните стопанства. Законодателството на Европейския съюз се 
характеризира с постоянни промени и влизане в сила на различни изисквания и 
стандарти в областта на земеделието, горското стопанство и ХВП особено по 
отношение на хуманното отношение към животните и опазване на околната среда и 
борба с климатичните промени. Много често достигането на нововъведените 
стандарти изискват и допълнителни инвестиции от страна на земеделските 
производители и преработвателните предприятия, които те трудно биха направили 
без финансова подкрепа.” 

В повечето случаи съответствието със стандартите също означава модернизация и 
преструктуриране на производствения процес, и след като съответствие със стандартите се 
постига посредством инвестиции в модернизация, трудно е да се направи разграничение 
между посочените различни потребности. Само в редки случаи инвестициите са изключително 
свързани със стандарти и ще бъде трудно да се финансират, защото не може да се предвиди 
непосредственият положителен ефект върху това доколко производството е осъществимо. В 
такива ситуации финансовото подпомагане е важно относно инвестиции за конкретен 
стандарт. 
 

• “Подобряване на инфраструктурата, свързана със земеделието. Развитието на 
конкурентни земеделски стопанства е невъзможно без наличие на достатъчна по 
обем, адаптирана към структурата на земеделието, модерна и екологосъобразна 
инфраструктура. Необходимо е да се подобри достъпа до земеделска и горска земя, 
като се съобрази със структурата на земеделието у нас (раздробена собственост, 
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много на брой малки земеделски стопанства), чрез инвестиции в изграждане или 
рехабилитация на пътеки, пътища, мостове и друга инфраструктура осигуряваща 
достъп, включително системи за предупреждение. Съществуващата 
хидромелиоративна инфраструктура е остаряла, голяма част от нея е в лошо 
състояние, което води до значителни загуби на вода  и повишава разходите. 
Настъпващите климатични промени също изискват увеличаване на напояваните и 
отводнявани площи. Развитието на някои аграрни подсектори с по-големи 
стандартни производствени обеми (зеленчукопроизводство, трайни насаждения и 
други) зависи от наличието на вода и доброто управление на водите като цяло. 
Подобряването на хидромелиоративна инфраструктура се изисква и за по-рационално 
използване на водните ресурси”. 

Тук също не е ясно кои са проблемите и кои потребностите: инфраструктурата, свързана със 
земеделието като цяло или напояването? Важно е да се идентифицират точните потребности, 
за да се отразят в изработването на мерките. 
 

4.2.1.2.2. Приоритетна област 2Б - Улесняване на навлизането земеделски 
стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор и по-
специално приемствеността между поколенията 

• “Увеличаване на броя на младите земеделски стопани. Увеличаването на броя и дела 
на младите земеделски стопани е необходимо за осигуряване на устойчиво развитие 
на земеделието и осигуряване на смяната на поколенията в земеделието.” 

Проблемът е неподходящата възрастова структура на селските райони, което е 
предизвикателство за жизнеспособността им, но приоритетът не е само за млади стопани, а и 
за стопани с подходящи умения. Проблемите, които следва да се решават не са свързани само 
с броя на стопаните в напреднала възраст, но и до уменията и компетентностите, които 
притежават. Решението е смяна на поколенията и как това да стане. 

•  “Развитие и разширяване на стопанствата на млади земеделски стопани. 
Развитието и разширяването на стопанствата на млади земеделски стопани е 
необходимо за улесняване на структурните промени в земеделието, доколкото 
младите стопани имат по-голяма склонност към инвестиции и въвеждане на 
иновации.” 

Това прилича на описанието на оценката на потребностите в Приоритет 2А.  
 

4.2.1.3.  Потребности по Приоритет 3: Насърчаване на организацията 
на хранителната верига, включително преработката и предлагането на 
пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към 
животните и управлението на риска в селското стопанство 

Един уместен изискващ изясняване въпрос е кой от двата получени текста, т.е. българската 
или английската версия, има по-висок приоритет. В тази точка има значителна разлика между 
двата текста: стр. 142 (български) и стр. 132 (английски). Английският текст е по-задълбочен и 
предоставя малко повече материал, който показва, че разликата не е само въпрос на превод. 
Потребностите са същите, като изложените в регламентите за развитието на селските райони – 
Регламент 1305/2013. Нашата позиция е, че посочените в българския текст приоритети: 

1. Подобряване на управлението на риска в стопанствата  
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2. Въвеждане и развитие на системи за финансови компенсации на стопаните… 

имат по-висок приоритет за българските земеделски производители, в сравнение с третия 
приоритет, посочен в текста на английски: “Въвеждане и развитие на стабилизационен фонд 
за доходите на стопаните”. Има три аргумента срещу това твърдениe за потребност: 

1. Доходът – особено касови приходи – на мнозинството земеделски производители в 
България е толкова нисък, че дори не покрива издръжката им, така че всяка 
компенсация на подобни ниски доходи е безсмислена. 

2. Стабилизационният фонд трябва да се създаде със заеми от търговски банки. Това е 
икономически опасно особено, когато в момента фондът е безсмислен от икономическа 
гледна точка. 

3. Специфичната цел на ПРСР за новия период е подпомагане на средни и малки 
стопанства. Подобни фондове биха се използвали главно от големите стопани в 
страната. Препоръката ни е създаването на стабилизационен фонд за доходи да не бъде 
в дневния ред на българското земеделие в момента. 

 
4.2.1.3.1. Приоритетна област 3А - Подобряване на конкурентоспособността 

на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в 
селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за 
качество, добавяне на стойност към селскостопанските продукти, 
популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на 
производителите и организации и междубраншови организации  

• “Подобряване на връзките между земеделски стопани, преработватели и търговци и 
засилване кооперирането в и между секторите. Конкурентоспособността на 
земеделието и ХВП в България, характеризиращи се с наличието на голям брой малки 
производители и предприятия, е зависима от способността на фирмите в тези 
сектори да се кооперират помежду си и с потенциални партньори от свързани 
производства”. 

Липсват данни в АНС в подкрепа на това твърдение. Може би проблемът е отсъствието на 
хоризонтална и вертикална интеграция в рамките на хранителната верига, но в АНС не е 
включен анализ на тази тема. 

• “Необходимо е развитието на клъстери и мрежи от пазарно и технологично свързани 
фирми, с цел по-ефективно концентриране и използване на ресурсите. Тази 
интеграция е необходима и за осигуряване на достатъчно суровини с постоянно и 
еднородно качество за преработващата промишленост, за нарастване на 
производството на местни продукти, осигуряващи високи вкусови качества, на които 
разчитат голяма част от потребителите и за насърчаване на иновациите в 
хранителната верига”. 

Тази интеграция касае единствено земеделските стопани, както е посочено.  

• “Развитие на каналите за маркетинг на местни продукти и къси вериги за доставка. 
Достъпът до пазара на голяма част от производителите е силно ограничен. Липсват 
механизми и канали за маркетинг на местни продукти, което силно затруднява 
реализацията и производството на такъв тип продукти. С прилагането на подходящи 
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мерки може да се разшири пазара и предлагането на качествени и уникални продукти, 
които да задоволяват търсенето.” 

Ако говорим за местни продукти и къси вериги на доставка, необходимо е да се конкретизира 
кои производители са изправени пред трудности. Това ще спомогне да се формулира как ще се 
отговори на конкретните потребности. 
В АНС, в точката за хранително-вкусова промишленост, липсва информация за схемите за 
качество и местните продукти. Така е трудно да се обоснове необходимостта тези продукти да 
се популяризират. 
Необходима е дефиниция и диференциация на качествени и местни продукти. Препоръчва се 
това да се включи в АНС.  
 

• “Подобряване на пазарните позиции на първичните производители. Малките и средни 
стопанства не могат да отговорят на изискванията на търговските вериги за 
количество на продукцията. Достъпът им до складове и хладилни съоръжения е 
ограничен, което ги принуждава да реализират продукцията са бързо и на всяка цена. 
Поради малките си обеми на производство те са в слаби позиции спрямо прекупвачите 
и не могат да договарят по благоприятни за тях цени и условия. Поради посочените 
причини, конкурентните позиции на малките и средни земеделски производители във 
веригата на доставки са слаби. Малка част от добавената стойност остава за тях и 
те не могат да реализират задоволителен доход, които да ги мотивира да 
продължат с дейността си и да я развиват. Това изисква насърчаване на 
сътрудничеството между земеделските стопанства, включително създаването на 
групи и организации на производители с цел съвместно предлагане на пазара, 
съхранение и преработка на продукцията.” 

Това твърдение трябва да се докаже с повече информация в АНС. 

• “Модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски 
продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива 
свързани с къси вериги на доставка. Независимо от положителните тенденции в 
развитието на производството на земеделски продукти и свързаната с него 
преработвателна промишленост, нивото на добавяне на стойност към земеделските 
продукти остава недостатъчно. Част от съществуващите предприятия се нуждаят 
от модернизиране на активите, въвеждане на нови технологии и иновации. 
Структурата на преработвателната промишленост не отговаря на структурата на 
производството на селскостопански продукти. В някои подотрасли няма достатъчно 
мощности за преработка, а в други има дефицит на суровина.” 

Къде ще се осъществи адаптацията, която се има предвид? Приоритизацията е на 
млекопреработвателния сектор или на животновъдството? 
Какъв е проблемът по отношение на недостатъчния преработвателен капацитет? 
Модернизация или адекватна производствена структура, съответстваща на първичното 
производство? Това са две различни потребности, изискващи различни подходи.  

• “Развитие на схеми за сертифициране на качеството Развитието на схеми за 
сертифициране на качеството е необходимо, за да се осигури достъпа до пазара и 
пазарния дял на земеделските производители и да се насърчи производството на 
продукти с по-висока добавена стойност”. 
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Какъв е проблемът? Липсата на тези продукти на пазара? В АНС следва да се предоставят 
данни за това. 

• “Подобряване на условията в земеделските стопанства влияещи благоприятно върху 
здравето и благосъстоянието на отглежданите в тях животни. Подобряване на 
условията в земеделските стопанства, влияещи благоприятно върху здравето и 
благосъстоянието на отглежданите в тях животни ще подобрят жизнеността им и 
ще спомогнат за повишаване на количеството и качеството на произведената 
продукция.” 

Това е обяснение на положителните резултати, но в тази точка на ПРСР бихме искали да 
видим решение за тези потребности. 
Предвид на това, че идентифицирането на потребностите е твърде общо, предложената 
комбинация и обосновка на мерките е добра, но отново липсва конкретност. Няма обосновка 
за разпределянето на средства и нито една планирана стойност, посочена в текста. 
 

4.2.1.3.2. Приоритетна област 3Б – Подпомагане на предотвратяването и 
управлението на риска в земеделските стопанства  

 
Приоритетна област 3Б е свързана с изменението на климата посредством следната подточка: 
“Създаване и развитие на система за компенсиране на земеделските стопани.” Това е много 
уместно. Обаче следва да се отбележи, че управлението на риска, свързано с изменението на 
климата е от първостепенна важност за адекватното и навременно адаптиране на стопаните 
към изменението на климата. И това е написано в точка II.10 “Управление на риска в 
земеделието”: “Земеделието страда от природни бедствия като градушки, наводнения, 
засушавания, които са свързани с изменението на климата. Този тип риск е дефиниран като 
екологичен риск.” По тази причина може би е удачно да се включи текст за изменението на 
климата в подточката “Подобряване на управлението на риска в земеделските стопанства”. 

 
4.2.1.4. Потребности по Приоритет 4: Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското 
стопанство  

 
Може да е полезно да се добави формулировка, за да се подчертае връзката между Приоритет 
4 и изменението на климата. Например, в подточка “Съхранение на дела на полу-естествените 
местообитания“, в първото изречение може да се включи: ”Полу-естествените тревни площи 
са сред най-ценните екосистеми в българския земеделски ландшафт и играят роля на 
въглеродни поглътители.” Обосновката в настоящия текст не е съвсем ясна. От една страна се 
казва, че е необходимо да се опазват полу-естествените тревни площи в планинските райони, а 
от друга – че такива площи се преобразуват в градски райони. Това не е уместно за 
планинските райони, където те често са захрастени. Това обаче не е подходящо при високо-
планински райони, където те предимно се наследяват.Трябва да се отбележи, че изкуственото 
обгрижване на селското стопанство в изоставени полу-естествени райони може да се окаже 
трудно при съвременните условия. 
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4.2.1.4.1. Приоритетна област 4А – Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони по Натура 2000 и в 
зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с 
висока природна стойност, както и на състоянието на европейските 
ландшафт 

В тази приоритетна област са идентифицирани пет основни потребности: Съхранение на дела 
на полу-естествените местообитания с висока природна стойност; Съхранение и 
възстановяване на ценните местообитания и видове в местата по Натура 2000 и Рамковата 
директива за водите; Съхранение на генетичните ресурси и Съхранение на дела на горите с 
висока консервационна стойност, като всички съответстват на приоритета и приоритетна 
област. 
Няма идентифицирани потребности за райони, изправени пред природни или други 
специфични ограничения и за традиционни ландшафти. Логиката на интервенциите обаче 
съдържа мярка за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения. Ето 
защо се препоръчва това да се разгледа в оценката на потребностите. 
Що се отнася до традиционни ландшафти, в SWOT анализa те са споменати като силна страна, 
но не са обсъдени никъде в АНС. Освен това има конкретна подсхема в АЕ за поддържане на 
характеристиките на ландшафта, изпълнявана по ПРСР 2007-2013 г. Препоръчваме въпросът с 
традиционните ландшафти да се разгледа в АНС, така че да може да се обясни защо вече не се 
третират в оценка на потребностите на тази приоритетна област и агро-екологичната мярка. 

• “Съхранение на дела на полу-естествените местообитания с висока природна 
стойност”  

Потребността е обсъдена в АНС и са обяснени необходимите действия. 
Всъщност оценката на потребността се отнася до местообитанията в затревените площи, ето 
защо препоръчваме във формулировката на потребността да се добави: “Съхранение на дела 
на полу-естествените местообитания в затревени площи с висока природна стойност”. 
В допълнение, за да се прецизира формулировката на потребностите и последващото 
наблюдение, необходимо е да се конкретизира делът от общата стойност, който е целта на 
съхранение. Също, по кои данни ще се заложи и наблюдава – националните статистически 
данни или затревени площи с ВПС в СИЗП, или затревени площи с ВПС в специализирания 
слой земи в добро земеделско състояние. В АНС се дават различни стойности за всяка от тях 
(виж оценките в точки II.2.1 и III.4) 

• “Съхранение и възстановяване на ценните местообитания и видове в местата по 
Натура 2000 и Рамковата директива за водите” 

Потребността е свързана с АНС и са обяснени необходимите действия относно Натура 2000 в 
земеделските райони. Потребностите от подпомагане на горите в Натура 2000 не са 
конкретизирани, въпреки че подобно подпомагане е предвидено в мярка 12. Би било полезно 
също да се направи препратка към представените в АНС стойности, точка III.3, а именно, че 
делът на горските екосистеми в зоните по Натура 2000 е 56.47%, а свързаните със земеделието 
екосистеми са 32.35%. Препоръчваме разглеждането на целева стойност за земеделските и 
горски райони, които ще се подпомагат, за да се допринесе за добро състояние на съхранение 
на приоритетните местообитания и видове. ПРД приоритизира местообитанията и видовете, 
ето защо е важно тази оценка на потребностите да се отнесе също към приоритизацията в 
ПРД, дори и да е все още в проекто-вариант. 
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В Плана на показателите е заложено 200 000 ха/260 000 ха (в зависимост от листа във файла) 
за земеделски земи и 10 000 ха за горски площи. Това реалната потребност ли е, предвид на 
това, че горите са с по-висок дял в зоните по Натура 2000? Освен това през 2011-2013 г. близо 
215 000 ха земеделски земи вече са подпомогнати по мярка 213. Това задоволително ли е за 
зоните по Натура 2000? Предвижда се слабо нарастване до 260 000 ха, което ще бъде 34.5% от 
общо земеделските земи в зоните по Натура 2000. Тази оценка на потребността трябва да се 
представи тук. 
Не се обсъжда потребността по отношение на Рамковата директива за водите, ето защо 
препоръчително е тя да се отстрани от формулировката на потребността: “Съхранение и 
възстановяване на ценните местообитания и видове в местата по Натура 2000 и Рамковата 
директива за водите”. 

• “Съхранение на генетичните ресурси” 
Тази потребност не е достатъчно обоснована, нито са очертани необходимите действия. 
Информацията в подточка III.5. на АНС е много обща и се отнася само до местни породи на 
селскостопански животни, но не и разнообразието на растителните видове. Що се отнася до 
горите, точка III.11.1 представя стойности, които предполагат богато разнообразие. Следва 
обаче това да се насочи повече върху генетичните ресурси. 
Необходимо е да се оцени колко са застрашените породи, какъв брой животни от порода има в 
страната, в колко стопанства, както и колко растителни видове изискват опазване, къде и как? 
Както подточка III.5. и SWOT анализa, така и оценката на потребностите тук, се нуждаят от 
съществено подобрение, така че съхранението на генетичните ресурси да бъде обосновано в 
логиката на интервенциите и подпомагането по мярка 10.    
По подобен начин следва да се конкретизират горските генетични ресурси, които се нуждаят 
спешно от съхранение. Препоръчваме фокусът да се постави върху видовете, включени в 
приоритетните горски местообитания в зоните по Натура 2000. 

• “Съхранение на дела на горите с висока консервационна стойност”  
Както е идентифицирана, тази потребност е напълно уместна. Обаче самият факт, че терминът 
“висока консервационна стойност” се среща тук за първи път в документа на ПРСР, идва да 
покаже, че въпросът не e обхванат добре от АНС и SWOT анализa. Препоръчваме тази 
потребност да бъде по-силно обвързана с екологичните услуги и горското сертифициране. Що 
се отнася до последното, следва да се има предвид, че за сертификацията е задължително 
горите с ВКС да са идентифицирани и да се управляват правилно. Понастоящем са 
сертифицирани 412 400 ха гори, а в Националната стратегия за горите е заложена приоритетна 
цел от 2 159 000 ха до 2020 г. Въпреки че няма национална оценка на покритието с гори с 
ВКС, допусканията на експертите показват, че мнозинството от тези гори могат да се класират 
като гори с ВКС. В тази връзка, специфичната цел в Плана на показателите е само 14 500 ха и 
препоръчваме обосновката да се подобри. 
 

4.2.1.4.2. Приоритетна област 4Б – Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и пестицидите  

В тази приоритетна област е идентифицирана само една потребност, свързана с 
предотвратяване и намаляване на замърсяването от земеделието и прилагането на добра 
земеделска практика. Предвид факта, че добрите земеделски практики са задължителни и се 
изискват от всички земеделски стопани, не е удачно да се включват в потребностите. 
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• “Предотвратяване и намаляване на замърсяването от селското стопанство и 
прилагането на добри земеделски практики” 

Обосновката е основана на потребността да се намали замърсяването от земеделието, както 
дифузното, така и от точкови източници. Препоръчваме тя да се фокусира върху райони с 
водни тела със състояние на качеството на водата, определено като “недобро” и представени 
на картата в точка III.6. Мащабът на потребността ще се разбере по-добре, ако броят 
стопанства без адекватни съоръжения за съхранение на органични торове в райони с 
“недобро” качество на водата се анализира и се представят накратко. 
Описанието се отнася също до потребността да се инвестира в подходяща техника за 
прилагане на добри земеделски практики. Коя е тази подходяща техника? Колко техника е 
необходима? За кой тип производство? В кои райони? Липсата на конкретна информация за 
потребностите не позволява залагането на специфични цели и приоритизацията измежду 
всички изброени потребности. 
Трябва да се отбележи обаче, че Планът на показателите, който е единственото място в 
оценявания вариант на ПСРС 2014-2020 г. (вариант от февруари 2014 г.), представящо 
специфичните цели и бюджети, не предвижда бюджет за инвестиране в управлението на 
органични торове и съответната техника по Приоритет 4. Включва само бюджет за 
непроизводствени инвестиции, които са от естество, различно на представените тук 
потребности. 
Обосновката се отнася също до потребността да се разшири делът на биологичното земеделие, 
което се приветства силно. Препоръчваме да се перифразира на “разширяване на площите с 
биологично земеделие и животновъдство”. Препоръчва се да се посочи какво е целевото ниво 
за разширяване. Достига ли 8% ИЗП и определен брой животни, както е посочено в 
Националния план за развитие на биологичното земеделие 2006-2013 г.? 
Тук отново има несъответствие между Плана на показателите (лист: Приложение 1 A1 П4, 
файл: План на показателите 06.02.2014_ENG), който не показва, че биологичното земеделие се 
очаква да допринесе за управлението на водите. Точно обратното, показва, че ще има 60 000 
ха площ с договори за управление за подобряване на управлението на водата като част от 
мярка 12.3. РДВ. Това трябва да се изясни и верните стойности и целеви нива трябва да са в 
унисон във всички отнасящи се до тях точки. 
Накрая, по Приоритетна област 4Б се препоръчва да се отчете приносът на подобни действия 
за смекчаване на въздействието от изменението на климата. 
 

4.2.1.4.3. Приоритетна област 4В – Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им 

Приоритетна област 4В изброява три основни потребности: Съхранение и увеличаване на 
почвеното плодородие; Възстановяване и поддържане на полезащитните горски пояси и 
извършване на противоерозионни залесявания и залесяване на ерозирали и застрашени от 
ерозия изоставени земеделски земи извън горските територии. 

• “Съхранение и увеличаване на почвеното плодородие” 
Обосновката на тази потребност е основа на АНС, точка III.7. Изброени са необходимите 
действия, но трябва също да се обясни мащабът на потребността – колко земеделски стопани 
имат нужда от обучение, в кои райони, кои типове стопанства са по-застрашени? В АНС се 
казва, че рискът от почвена ерозия е най-висок при овощните градини и други трайни 
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насаждения. Има специфични потребности в планинските и хълмисти райони – те ще бъдат ли 
специфична цел на действията по обучение и повишаване на осведомеността? 
В Плана на показателите се посочва, че между 80 000 ха (лист: Приложение 1 A1 П4, файл: 
План на показателите 06.02.2014_ENG) и 100 000 ха (листове: Рамка на изпълнението и П4) 
ще допринасят за подобряване на управлението на почвите. Ясно е, че стойностите трябва да 
се синхронизират. Трябва да се конкретизира също кои райони са във фокуса на това 
подпомагане. Както е представено в АНС, има редица високорискови области навсякъде в 
страната. Препоръчваме приоритизирането им тук.  
Как ще се подобри понастоящем “колебливото” изпълнение на подсхемата за почвена ерозия 
по мярка 214, за да се осигури ефективно прилагане и подпомагане на практиките за контрол 
на почвената ерозия? 
Що се отнася до горското стопанство, в АНС и SWOT анализa наистина се посочва, че една от 
слабите страни е използването на остаряло оборудване при горските операции. Обаче не е 
направена оценка на обхвата на въздействието върху състоянието на почвите. 
Препоръчваме да се направи подробна оценка на потребността, в съответствие с посочените 
по-горе коментари, както и предвид технологичните иновации за екологосъобразни практики. 

•  “Възстановяване и поддържане на полезащитните горски пояси и извършване на 
противоерозионни залесявания” 

Както е идентифицирано, тази потребност е уместна. Обаче полезащитните горски пояси не са 
обсъдени в АНС, нито е обсъдено значението и въпросите на управлението им. Ето защо тази 
потребност следва да бъде допълнително обоснована. Липсват също количествени данни, като 
каква площ/дължина, къде и какъв вид действия и т.н. Не е ясно каква част от целевите 
показатели в подмерки 8.1, 8.2 и 8.6 са заложени за горски пояси, което затруднява оценката на 
това дали потребността е правилно бюджетирана по Приоритет 5Д, а не 4В. 

•  “Залесяване на ерозирали и застрашени от ерозия изоставени земеделски земи извън 
горските територии” 

В АНС и SWOT анализa не се изтъкват проблемите с изоставените земеделски земи, ето защо 
тази потребност следва да бъде допълнително обоснована. Обратното, в АНС се казва, че 
покритието с гори се увеличава поради, наред с другото, само-залесяване на такава земя. 
Следва да се включи някаква количествена оценка на площта на такива земи и да се 
конкретизира риска от ерозия.  
 

4.2.1.5.  Потребности по Приоритет 5: Насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и 
устойчива на изменението на климата икономика в селското 
стопанство, сектора на храните и горското стопанство  

 
4.2.1.5.1. Приоритетна област 5А – Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското стопанство 
В Приоритетна област 5A се разглеждат две основни потребности: Въвеждане на 
водоспестяващи техники и технологии и Възстановяване на хидромелиоративната структура в 
стопанствата и извън тях. И двете са в съответствие с констатациите ни, че има две главни 
групи земеделски стопани, които се нуждаят от подобрено напояване: големите, които са в 
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състояние да инвестират в собствени напоителни съоръжения, както са направили по ПРСР 
2007-2013 г. и малките, които разчитат на публичната напоителна инфраструктура, а тя е в 
такова лошо състояние, че при нея загубите на вода са 70-80%. 
В Плана на показателите се казва, че 56 175 ха подлежат на инвестиции в по-ефективни 
напоителни системи (лист 5A; трябва да се отбележи, че лист “Рамка на изпълнението” 
показва 0 ха!). Оценката на потребностите трябва да предостави данни за актуалните 
потребности и целеви нива за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. При тази оценка моля, да се 
има предвид, че според АНС, II.9. за периода 2007-2013 г. 180 551 ха са се възползвали от 
инвестициите във ефективни технологии за напояване. Въпреки това в АНС се заявява, че 
ситуацията с напояването далеч не е добра. От тази гледна точка, при целево ниво 3.2 пъти по-
ниско от нивото за период 2007-2013 г., това не е нито последователно, нито е ясно обяснено. 

• “Въвеждане на водоспестяващи техники и технологии” 
Потребностите са обяснени от перспективата на ефективo използване на водите и 
управлението им. Важно е обаче, че тук оценката разглежда също изискванията на чл. 46 на 
Регламент 1305/2013 относно Плановете за управление на речните басейни и програмите им 
от мерки. Най-важното е: кои речни басейни, за които напоявания са приемливи? Има ли 
райони с “недобро” състояние на количеството вода и какво означава това за напояването там? 
Препоръчваме конкретизиране на целевите нива за земеделските площи, райони и тип на 
земеделските стопанства, нуждаещи се от водоспестяващи напоителни техники и технологии. 

• “Възстановяването на хидромелиоративната структура в стопанствата и извън 
тях” 

В оценката на потребностите се разглежда приносът към адаптация към изменението на 
климата. Не се обсъжда обаче високото равнище на загуби на вода от 70-80%, което от наша 
гледна точка е най-голямата потребност, на която следва да се реагира. В допълнение, има 
някои райони в страната, за които по-големият дял от малки стопанства в секторите за плодове 
и зеленчуци разчитат на настоящата неефективна и неефикасна публична напоителна 
инфраструктура. Тези райони трябва да се приоритизират, а предвид ограничените ресурси, 
препоръчваме подпомагането да се съсредоточи само върху тях. 
В оценката на потребностите се споменава също за отводняване и предотвратяване на 
наводнения. Това трябва да се обясни по-подробно, да се идентифицират приоритетните 
области и да се конкретизират целевите нива. 
  

4.2.1.5.2. Приоритетна област 5Б – Повишаване на ефективността при 
потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост  

Приоритетна област 5Б е много уместна, но е трудно да се проследят основанията за нея в 
АНС и SWOT анализa, особено що касае местните органи. Не е ясно какво се има предвид със 
споменаването на маркетинг. Свързано ли е с енергийна ефективност в транспорта?  
 

4.2.1.5.3. Приоритетна област 5В – Улесняване на доставките и използването 
на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, 
отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката  
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Отново, оценяваме високо голямата уместност на Приоритетна област 5В, но обосновката на 
първите две потребности липсва. Препоръчваме също да се изясни разликата между тях. 
 

4.2.1.5.4. Приоритетна област 5Г – Намаляване  на  емисиите на  парникови  
газове  и  амоняк  от селското  стопанство 

Няма конкретни коментари. 
 

4.2.1.5.5. Приоритетна област 5Д – Стимулиране на съхраняването и 
поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство  

Идентифицирани са пет основни потребности в тази приоритетна област, от които 4 са 
свързани с горското стопанство: Увеличаване лесистостта и възстановяване на горския 
потенциал; Въвеждане на подходящи системи за стопанисване на горските насаждения в 
аспекта на променящите се климатични условия, използване на щадящи технологии и 
оборудване при лесовъдските мероприятия, целящи създаване на високопродуктивни и 
устойчиви смесени гори; Въвеждане на системи за ранно предупреждение за превенция на 
пожарите в горите; Съхранение, възстановяване и устойчиво управление на влажните зони в 
горски територии, торфища, мочурища и Подобряване на устойчивото стопанисване на горите 
чрез увеличаване дела на отгледните сечи. Като такива, потребностите са уместни и по 
принцип в АНС има добра обосновка за тях, въпреки че не е използвана тук. Не е представена 
истинска оценка на потребностите, а по-скоро препратка към тях. Обосновката е много базова 
и не е направена приоритизация. 
 

• “Въвеждане на подходящи системи за стопанисване на горските насаждения в 
аспекта на променящите се климатични условия, използване на щадящи технологии и 
оборудване при лесовъдските мероприятия, целящи създаване на високопродуктивни и 
устойчиви смесени гори” – Използването на щадящи околната среда технологии и 
оборудване е посочено като Приоритет 5В в Плана на показателите и има разпределен 
бюджет (като част от подмярка 8.7). 

• “Въвеждане на системи за ранно предупреждение за превенция на пожарите в 
горите” – Тази потребност е уместна, но следва да се разшири, за да се обхванат също 
природните бедствия и други катастрофални събития, както и възстановителни 
дейности. 

• “Подобряване на устойчивото стопанисване на горите чрез увеличаване дела на 
отгледните сечи” – отгледни сечи не е ясно. Смятаме, че вероятно се има предвид 
“разреждане на млади гори”. 

 
Приоритетна област 5Д е много важна. Както бе посочено по-горе необходимо е в АНС и 
SWOT анализa да се предостави обосновка за тази потребност, особено свързаната с някои от 
подточките, например за влажните зони. 
 

4.2.1.6.  Потребности по Приоритет 6: Насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на бедността и икономическо развитие в 
селските райони 

Препоръчваме в тази част на документа да се включи кратко описание на приоритетните 
области по Приоритет 6. Тази част следва да съдържа също кратка аргументация за причините 
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за изключването на някои интервенции, които са допустими по чл. 17 - 20 на Регламент 
1305/2013. Следва ясно да се докаже как избраната комбинация от подмерки (по мерки 4, 6, 7, 
8 и 19) насърчава социалното приобщаване и икономическото развитие, и води до намаляване 
на бедността.  
 
 

4.2.1.6.1. Приоритетна област 6A – Улесняване на диверсификацията, 
създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването 
на работни места  

Тази част е относително ясно и изчерпателно разработена. Заявено е съответствието с целите 
на Европа 2020 и тематичните цели на Общата стратегическа рамка. Някои части от текста 
следва да се редактират, за да се направят изреченията по-точни, като например фразата 
“Диверсификацията на икономиката на селските райони ще се постигне също чрез 
развитието на микро- и малки предприятия за добавяне на стойност в онези браншове на 
леката промишленост, които включват преработка на земеделска продукция, както и 
първична преработка на горски продукти (мярка 4.2 и мярка 8.5)” (добавен акцент). 
В тази точка не се разглежда въпросът как индивидуалните мерки се допълват една с друга и 
допринасят за задоволяване на потребностите по Приоритетна област 6А. 
 

4.2.1.6.2. Приоритетна област 6Б – Стимулиране на местното развитие на 
селските райони  

В подточката за техническа инфраструктура на Приоритетна област 6Б има следният текст: 
”Пренос на енергия от алтернативни/възобновяеми източници до местни потребители на 
такава енергия”. Тук не става ясно за какво става дума. Препоръчваме избягване на всякакви 
инвестиции на средства от ПРСР в енергийни системи, свързани с предоставянето на енергия 
за електрическата мрежа. Може да се разглежда само възобновяема енергия за собствени 
нужди на стопанството, домовете или предприятията. 
Избраните мерки съответстват на реалните потребности на бенефициентите в страната. Те 
обръщат внимание на ключови потребности в рамките на територията и от тази гледна точка 
избраните интервенции са уместни. Мерките в рамките на Приоритетна област 6Б обхващат 
широк спектър от интервенции за подобряване на социално-икономическата среда в селските 
райони и за поощряване на създаването и укрепването на местния капацитет за устойчиво 
развитие. Тази приоритетна област е свързана с големите очаквания от приноса на ЛИДЕР, за 
да задоволят потребностите от подобряване на качеството на социалния капитал в селските 
райони, подкрепа на други програмни приоритети, насърчаване на създаването на 
териториални мрежи за развитие на туристически услуги, социални дейности и екологични 
въпроси, къси вериги на доставки, трансфер на знания и иновации и т.н., като в същото време 
планираните индикативни финансови ресурси по мярка 19 са на минималния праг от 5%. По 
наше мнение не е реалистично да се очаква, че тези амбициозни цели и широк диапазон от 
потребности могат да се постигнат или респективно, удовлетворят. В допълнение, ЛИДЕР ще 
покрие географски около половината от селските райони чрез планираните 60 МИГ и някои от 
тях (с население до 15 000 жители) ще имат бюджет до 1 мил. евро, за да изпълнят своите 
СМР.  
Текстът съдържа твърдения като: “Необходимо е също МИГ в тясно сътрудничество с 
местните администрации, да подобряват местния бизнес климат като условие за 
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развитието на предприемачеството и диверсификацията на местните икономики” – би 
било по-точно ако тази част на програмата, вместо да дефинира потребности, подкрепи с 
доказателства как някои цели биха се постигнали чрез избраните мерки. 
Има вътрешна съгласуваност на този текст с други части на ПРСР. 
В интерес на качеството на документа следва да се направят някои корекции в изложението, за 
да се отстранят несъответствията. Освен това следва да се каже как развитието на селските 
райони ще бъде насърчено, особено в частта отнасяща се до повишаване на качеството на 
човешкия капитал в териториите, които няма да се обхванат от МИГ. 
 

4.2.1.6.3. Приоритетна област 6В – Подобряване  на  достъпа  до  
информационни  и  комуникационни технологии  (ИКТ),  използването и 
качеството им в селските  райони 

Описанието е ясно и въпреки че е относително кратко, предоставя обосновка за избора на 
подмярката и приносът на другите подмерки по мярка 7 на ПРСР. 
Текстът съответства на идентифицираните потребности в Националната стратегия за 
широколентов достъп на национално ниво. Въпреки че е подценена от местните органи като 
високоприоритетна потребност, тази подмярка е важна предпоставка за осигуряване на равен 
достъп на всички граждани, включително живеещите в отдалечени и слабо населени райони. 
Има вътрешна съгласуваност на текста с другите елементи на програмата. 
Следният текст следва да се редактира: “Мярка 7.3 Програмата ще подпомага …”, където 
вместо “Мярка 7.3” следва да се напише “Подмярка 7.3” или “Мярка 7, код 7.3”. 
 
 

5. ОПИСАНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

5.1. Обосновка на избраните потребности, които са адресирани от ПРСР и избора на 
цели, приоритети и приоритетни области, на база SWOT анализa и оценката на 
потребностите 

 
Главата за стратегията е представена като набор от 3 общи цели (съгласуваност на ПРСР) и 
група от 6 приоритети и всички приоритетни области. Текстът е относително общ. Няма 
указание за приоритизация на трите общи цели една спрямо друга и няма обосновка за 
цялостното разпределение на ресурси за всяка от тях. 
Аргументацията и обосноваването на избора на мерки за различните приоритети и 
приоритетни области е като цяло добро, но е до голяма степен повторение на общите 
аргументи за съдържанието на мерките. Като (твърде) прост пример: “Повишената 
конкурентоспособност изисква обучение, ето защо е избрана мярка за обучение.” 
Текстът може и да е в съответствие с насоките за програмиране, но стратегията не предоставя, 
ако изобщо го прави, много конкретен за България текст, който да отразява използването на 
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една или повече мерки за справяне с идентифицираните потребности по една или друга 
приоритетна област. 
Както посочихме преди, АНС е добър, докато таблицата на SWOT анализa е най-вече 
самостойна и не се използва активно за идентифициране на потребностите. Потребностите за 
всяка приоритетна област са дадени в най-общ план. Изборът на мерки за всяка приоритетна 
област е също такъв. Съществените знания и информация, описани и анализирани в АНС, не 
са отразени тук в стратегическата част. До голяма степен изглежда, че е основана по-скоро на 
ПРСР, отколкото на българския контекст. 
По-конкретно, препоръчваме във втората обща цел за околна среда да се разгледа също 
смекчаване на въздействието от изменението на климата и адаптация към него. В противен 
случай не става ясно защо Приоритет 5 е включен в изложението на стр. 138. 
Разпределеният за тази цел бюджет е посочен като 45% (стр. 143 на българската версия на 
ПРСР 2014-2020 г.; докато в английската версия е все още обозначен като XX%). Изчислихме 
го, че е 46% въз основа на данните във файл: План на показателите 06.02.2014_ENG, лист: 
Таблица с общ преглед. Стойността следва да бъде една и съща при всички отнасяния към нея. 
Приветстваме факта, че е спазено и дори надхвърлено изискването, заложено в чл. 59 (6) на 
Регламент 1305/2013 за най-малко 30 % от общия принос на ЕЗФРСР към програмата за 
развитие на селските райони да е запазен за мерки по чл. 17 за инвестиции, свързани с 
околната среда и климата; в чл. 21, 28, 29 и 30, с изключение на плащанията, свързани с 
Рамковата директива за водите; и в чл. 31 и 34.  Екипът оценители го изчисли, че е 43.9%, 
което се оценява високо. 
 
Таблица7: Изчисления на екипа оценители за приносите на ПРСР относно инвестиции, свързани с околната среда и 
водите (П4 и П5), по мярка 

Общ бюджет на ПРСР 2014-2020                          2 783 693 503.56 евро 
Мерки по чл.59(6) 
бюджет за околна среда  

Приоритет 4 Приоритет 5 Общо в П4 и П5 % 

м.4 (чл.17) 65 825 000 340 682 305 406 507 305 33.2 

м.8 (чл.21) 0 64 309 598 64 309 598 5.3 

м.10 (чл.28) 290533233   290533233 23.7 

м.11 (чл.29) 102906495   102906495 8.4 

м.12 (чл.30) минус РДВ 53367572   53367572 4.4 

м.13 (чл.31) 296938008   296938008 24.3 

м.15 (чл.34) 8 750 000   8 750 000 0.7 

Общо за мерки по 
чл.59(6)  

818 320 308 404 991 903 1 223 312 211 
100.0 

от общия бюджет (%) 29.4 14.5 43.9  
В рамките на бюджет по  
чл.59 (6) (%) 

66.9 33.1   

  
Мерки извън по чл.59(6) Приоритет 4 Приоритет 5 Общо в П4 и П5  
м.1 (чл.14) 5 900 000 12 094 595 17 994 595 
м.2 (чл.15) 2 825 000 1 700 000 4 525 000 
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м.6(чл.19) 0 12 794 524 12 794 524 
м.16(чл.35) 8 795 947 5 000 000 13 795 947 
м.12 (чл.30) само РДВ 9 000 000 0 9 000 000 
Общо за мерки в П4 и П5 26 520 947 31 589 119 58 110 066 
 
Общо за всички мерки 
по П4 и П5 

844 841 255 436 581 022 1 281 422 277  

От общия бюджет (%) 30.35 15.68 46.0 
Източник: Изчисления на екипа оценители въз основа на данни във файл: План на показателите 
06.02.2014_ENG, лист: Таблица с общ преглед 

Както бе споменато, обяснението на стратегическата цел за опазване на околната среда и 
климата е много общо, обосновката й не се основава на описанието в предходните части или 
на предходен опит с ПРСР 2007-2013 г. Трудно е да се разбере кои от изброените теми са 
приоритет на стратегията и защо са избрани. Това, разбира се, е свързано с донякъде общата 
оценка на потребностите в предходната глава. Щом това се подобри, ще стане по-лесно да се 
подобри и тази точка с повече конкретност. 
Междувременно, оценихме индикативния бюджет на П4 и П5, за да видим дали може да 
хвърли някаква светлина към загатнатата приоритизация (виж таблицата по-долу). Изглежда, 
че най-голяма тежест е дадена на плащанията, основани на площ земеделска земя с 
разпределени 58.7% от индикативния бюджет. Вторият приоритет изглежда, че са свързаните 
със земеделието инвестиции по приоритет 4 и приоритет 5 с 31%.  
 
Таблица 8: Разпределение на ресурси по П4 и П5 

Обхват 

Бюджети (Евро) Дял (%) от бюджета на 
П4и П5 

П4 П5 
Общо 

П4+П5 
P4 P5 Общо 

П4+П5 

Инвестиции в 
земеделието (м.4) 

65 825 000 340 682 305 406 507 305 5,1 26,6 31,7 

Плащания на база 
земеделска площ 

(м.10,11,12,13) 

752745308  752745308 58,7 0,0 58,7 

Инвестиции в 
горското стопанство, 
вкл.на база площ (м.8, 
6) 

8 750 000 77 104 122 85 854 122 0,7 6,0 6,7 

Знания и иновации 
(м.1,2, 16) 

17 520 947 18 794 595 36 315 542 1,4 1,5 2,8 

Общо  844 841 255 436 581 022 1 281 422 277 66 34 100 

Източник: Изчисления на екипа оценители въз основа на данни във файл: План на показателите 
06.02.2014_ENG, лист: Таблица с общ преглед 
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Като цяло, структурирането, бюджетирането (30.35%) и разпределените средства за мерките 
по Приоритет 4 са добре балансирани между различните типове подпомагане, свързано със 
земеделието – плащания на база площ, инвестиции и изграждане на капацитет чрез 
предоставяне на обучение и съвети, както и подкрепа на сътрудничеството в областта на 
иновациите. 
Разтревожени сме обаче от факта, че разпределените по индикативния бюджет средства за 
Приоритет 5 представляват само една трета от бюджета за околна среда, както се изисква по 
чл. 59 (6) и че общите средства за него в цялостния бюджет на ПРСР 2014-2020 г. са само 
15.68%. Докато изискването за 20% принос на европейски средства за смекчаване на 
въздействието от изменението на климата и адаптацията към него е уместно най-вече на ниво 
Споразумение за партньорство и всички европейски фондове, намираме за незадоволително 
това, че индикативното разпределение в ПРСР 2014-2020 г. е заложено под това ниво. 
Освен това, бюджетните дялове на ключови мерки по Приоритет 5 показват силно 
дебалансиран подход към необходимите действия, свързани с изменението на климата. Знае е, 
че горските системи са най-важните въглеродни поглътители. Обаче мярката с най-голям 
бюджет по Приоритет 5 е мярка 4 “Инвестиции във физически активи”. Основните източници 
на емисии от парниково газове в България са земеделските почви (56.08%), биологичната 
ферментация в хода на отглеждането на селскостопански животни (21.78%) и управлението на 
органични торове (19.34%). Останалите 2.8% се дължат на изгарянето на стърнища (1.68%) и 
производство на ориз (1.13%) (виж оценката в точка III.8 “Климат”). 
В това изложение емисиите от земеделския сектор, дължащи се на потреблението на енергия 
дори не са разгледани. В земеделския сектор потреблението на енергия, което води до CO2 
емисии е главно от използваните в земеделските дейности превозни средства, 
функционирането на сгради и оборудване. Преработката на храни с целия диапазон от 
използване на енергия е изключена от този анализ, тъй като енергийното потребление е 
разгледано в сектор “Промишленост”, виж фигура 3, точка II.4.8. “Климат”, стр. 56. Така, ако 
земеделският сектор се разгледа от гледна точка на потребление на енергия, представлява 
много малка част от общото потребление на енергия в България. 

 
Източник: Национален статистически институт, Общ енергиен баланс за 2011 г.  

 
Според тези цифри, енергийното потребление на земеделския сектор е 2% и по тази причина 
приносът му към емисиите от ПГ, дължащи се на машини и оборудване, е минимално. По 
наше мнение, уместно е да се спомене, че интервенциите в земеделския сектор, свързани с 
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превозни средства, машини и оборудване, са с по-малък приоритет, в сравнение с 
интервенциите, насочени към почвите (56.08%), животновъдството (21.78%) и управлението 
на органични торове (19.34%). От гледна точка на изменението на климата, ключовата роля на 
земеделието и горското стопанство е в областта на въглеродната секвестрация. 

 
Въпросът с горското стопанство в стратегията на ПРСР  
Инвестициите в горското стопанство и подпомагането на база площ на горските екосистеми 
представляват само 6.7 % от бюджета на Приоритет 4 (8 750 000 евро) и Приоритет 5 (64 
309 598 евро), което се счита за съществено подценяване. През целия текст се твърди, че 
горите “са от ключово значение в усилията за намаляване на изменението на климата и 
смекчаване на въздействието му”, така че има очевидно несъответствие между текста и 
заявените намерения, от една страна, и от друга – разпределения бюджет. Както бе споменато 
по-горе, цялостният ангажимент към изменението на климата като хоризонтална мярка (20% 
от ПРСР) не е спазен, което може да се разглежда за сериозна възможност и необходимост да 
се увеличи бюджета за горското стопанство. Също така, в ПРСР се твърди, че един от най-
важните аспекти (по втората обща цел) е диверсификацията, която се очаква да увеличи 
“добавената стойност чрез производството на висококачествeни сертифицирани продукти в... 
горското стопанство” и “увеличаване на дела на сертифицираните гори ще бъде от значение за 
осигуряване на съхранението на богатото горско биоразнообразие (включено като обосновка 
за Приоритет 4А). Този аспект обаче не е обхванат достатъчно в ПРСР, а е от значение 
предвид специфичните цели, заложени в Националната стратегия за горското стопанство. В 
най-общ план препоръчваме увеличаване на бюджета за свързани с горското стопанство 
дейности с 40 144 000 евро за Приоритет 5, където подпомагането на въвеждането на система 
за ранно предупреждение за горски пожари, възстановителни дейности и рехабилитация на 
горски пътища е подценено. В допълнение, препоръчваме бюджета за свързани с горското 
стопанство интервенции по Приоритет 4 да се увеличи с 26 750 000 евро за осигуряване 
предоставянето на адекватни екосистемни услуги на много по-голяма площ и допълнително 
подпомагане на горските генетични ресурси. По-долу е предоставена конкретна обосновка за 
подмерките. 
 

5.2. Комбинация и обосновка на мерките  

 
Препоръчваме обосновките за всички приоритети и приоритетни области да интегрират 
всички целеви показатели за подпомагане на база площ, предвидени инвестиции, обучени 
хора и/или предоставени съвети, брой създадени и подпомогнати оперативни групи и т.н., от 
оценката на потребностите и Плана на показателите. Трябва да се очертаят очакваните връзки 
и синергии между тези измерими показатели и действия. За да се избегне повторение, 
конкретни коментари ще предоставим само където е уместно. 
 

5.2.1. Повишаване на жизнеспособността на стопанствата и 
конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във 
всички райони и насърчаване на новаторските технологии в селското 
стопанство и устойчивото управление на горите (Приоритет 2) 
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5.2.1.1. Подобряване на икономическите резултати на всички 
стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на 
стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и 
ориентация и на разнообразяването в селското стопанство 
(Приоритетна област 2А) 

Необходима е по-подробна аргументация, за да се обяснят четирите избрани мерки за 
постигане на целите на П1А, защото подобряване на жизнеспособността и 
конкурентоспособността са комплексни процеси и комбинирането на група мерки може да 
бъде добър начин за разрешаването на тази комплексност. 
Целите на този приоритет са предмет и на тематичната подпрограма за малките стопанства, 
която цели тяхното преструктуриране, устойчиво икономическо развитие и жизнеспособност. 
Препоръчваме споменаването на съответните мерки и подмерки на подпрограмата. 
 

5.2.1.2. Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща 
квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално 
приемствеността между поколенията (Приоритетна област 2Б) 

В проекта на ПРСР се заявява, че “В тази приоритетна област всички мерки целят да 
насърчат навлизането на млади земеделски стопани и да подпомогнат развитието на 
техните стопанства. Чрез тях се адресира потребността от улесняване на смяната на 
поколенията в земеделието. Една от мерките (мярка 6.1) цели да привлече и улесни 
навлизането на млади хора в земеделието, а две от мерките осигуряват инвестиционна 
подкрепа за развитие на земеделски (мярка 4.1) и неземеделски дейности (мярка 6.4) в 
стопанствата им. Освен това чрез мерки 1 и 2 се осигурява достъп до обучение, информация 
и консултантски услуги, за повишаване на професионалните и управленски компетенции на 
младите стопани.” 
 
Горното обяснение е валидно за всички земеделски стопани. Но Приоритет 2Б се отнася за 
земеделски стопани с подходяща квалификация и обосновката трябва да докаже как мерките 
ще отговорят по-добре на потребностите по този приоритет. 
Включването на мерки 1 и 2 създава възможности за развитието и изпълнението на целеви 
действия за увеличаване на знанията и умения на земеделските стопани и подобряване на 
устойчивостта, ефективността и ефикасността им. 
  

5.2.2.  Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително 
преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на 
хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското 
стопанство (Приоритет 3) 

 

5.2.2.1. Подобряване на конкурентоспособността на първичните 
производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и 
хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят 
стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на 
местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и 
междубраншови организации (Приоритетна област 3A) 
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Освен изброените мерки, да се прецени дали съответните подмерки в Тематичната 
подпрограма за малки стопанства няма да допринесат за този приоритет. 
Необходима е по-конкретна информация за пазарите, посочени в следните цитати: 
“Достъпът до пазара, пазарният дял и печалбата на производителите, може да се повиши 
чрез участие в схеми за качеството, които ще се подпомагат по мярка 3... Чрез мярка 9 ще 
се насърчи участието в групи и организации на производители на земеделските 
производители за защита на техните интереси и подобряване на маркетинга и позициите на 
пазара. Чрез мярка 7 ще се подкрепи развитието на инфраструктурата на пазари на 
производители.” В Плана на показателите е предвидено изграждането на четири пазара. В 
такъв случай следва да се вземе предвид териториалното им местоположение, както и 
структурата на териториалното производство, местните проблеми за решаване и т.н.  
 

5.2.2.2. Подпомагане на превенцията и управлението на риска на 
стопанствата (Приоритетна област 3Б) 

Текстът на тази точка в българската и английска версия не е идентичен. Най-общо, всички 
мерки, които целят подобряване на технологичното ниво на земеделското производство в 
България ще допринесат за превенция на риска. 
Мнозинството земеделски производители в България са малки и средни по размер стопанства 
и нямат нужда от специализирано образование за управление на риска, а по-скоро от 
инвестиции, добре функционираща система за предоставяне на съвети, подходяща пазарна 
инфраструктура, професионално образование за подобряване на използваните от тях 
земеделски технологии и мрежи от кооперативи за общ маркетинг, доставки и прочие. 
Предвид ниското ниво на застрахователна култура на земеделските производители (данните 
от ПРСР показват, че само 5% от земеделските производители използват застрахователни 
схеми), смятаме, че особено мярка 17.3 не може да бъде приложена успешно в страната през 
следващия програмен период. Мерки 17 – 1, 2, 3 не са включени в точка “Описание на 
избраните мерки”. 
 

5.2.3.  Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със 
селското и горското стопанство (Приоритет 4) 

 

5.2.3.1. Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 
разнообразие, включително в зони по Натура 2000 и в зони с природни или 
други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, 
както и на състоянието на европейските ландшафти (Приоритетна 
област 4A) 

За всичките три приоритетни области 4A, 4Б и 4В се казва, че мярка 4 (чл. 17) ще допринесе за 
4.1.”Подпомагане на инвестициите в земеделските стопанства”. Обаче няма бюджетна 
стойност за това в Плана на показателите. Има две възможности – или да се извади от списъка 
с трите (което е механично действие), или бюджетът да се преразгледа, за да се обърне 
внимание на тази потребност от инвестиции в стопанствата по Приоритет 4. 

5.2.3.1.1. Избрани мерки по Приоритетна област 4А  
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Изборът на мерки е подходящ и съответства на обсъдените потребности. Обаче не виждаме 
подмярка 15.2, която изглежда следва да се посочи по Приоритетна област 4А – генетични 
ресурси. 
По този приоритет не са включени в бюджета следните избрани мерки: 

- Мярка 4 (чл. 17) Инвестиции във физически (материални) активи, 
- 4.1. Помощ за инвестиции в стопанствата, 
- Мярка 8 (чл. 21) Инвестиции в развитие на горски площи и подобряване 

жизнеспособността на горите, 
- 8.3 Помощ за разходи за превенция на щети по горите и възстановяване, 
- 8.4 Помощ за инвестиции в екологичната стойност/устойчивост на горските 

екосистеми. 
Препоръчваме списъка с всички мерки да се прегледа и мерките да се синхронизират в тази 
част, в описанието на мерките и в Плана на показателите. 
 

5.2.3.2. Подобряване управлението на водите, включително 
управлението на торовете и пестицидите (Приоритетна област 4Б)  

5.2.3.2.1. Избрани мерки по Приоритетна област 4Б 
Изборът на мерки е подходящ и съответства на обсъдените потребности. По този приоритет не 
са бюджетирани следните избрани мерки и подмерки:  

- Мярка 4 (чл. 17) Инвестиции във физически (материални) активи; 
- 4.1. Помощ за инвестиции в стопанствата.  

Изпълнението на мярка 4.4 “Помощ за инвестиции в непроизводителни дейности с екологична 
цел/увеличаване на привлекателността на райони с ВПС” не изглежда свързана с тази 
приоритетна област, която е фокусирана върху управлението на водите, не районите с ВПС. 
Ето защо препоръчваме тя да се извади от списъка. 
Препоръчваме също да се конкретизира коя подмярка на мярка 10 (чл. 28) “Агроекология и 
климат” ще допринесе за тази приоритетна област. И двете схеми ли са описани в мярката 
10.1, свързана с райони с ВПС и контрол на почвената ерозия? 
Мярка 11 (чл. 29) “Биологично земеделие” е много уместна за тази приоритетна област, обаче 
приносът й за водите и почвите трябва да се покаже в Плана на показателите (лист: 
Приложение 1 A1 П4), защото в момента липсва.  
 

5.2.3.3. Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на 
управлението им (Приоритетна област 4В) 

Изборът на мерки е подходящ и съответства на обсъдените потребности. По този приоритет не 
са бюджетирани следните избрани мерки и подмерки: 

- Мярка 4 (чл. 17) Инвестиции във физически (материални) активи; 
- 4.1. Помощ за инвестиции в стопанствата.  
- Мярка 8 (чл. 21) Инвестиции в развитие на горски площи и подобряване 

жизнеспособността на горите, 
- 8.1.1. Помощ за залесяване/създаване на гористи местности 
- 8.1.2. Помощ за залесяване /поддържане на гористи местности 
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Препоръчваме списъка с всички мерки да се прегледа и мерките да се синхронизират в тази 
част, в описанието на мерките и в Плана на показателите. 
  

5.2.4.  Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на 
прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата 
икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство 
(Приоритет 5) 

 

5.2.4.1. Повишаване на ефективността на потреблението на водата в 
земеделието (Приоритетна област 5A) 

 
5.2.4.1.1. Избрани мерки по Приоритетна област 5А  

Изборът на мерки е подходящ и съответства на обсъдените потребности. Всички изброени 
мерки са разгледани в Плана на показателите. 
 

5.2.4.1.2. Комбинация и обосновка на мерките по Приоритетна област 5А  
Препоръчваме обосновката на тази подточка да интегрира всички целеви показатели за 
подпомагане на база площ, предвидени инвестиции, обучени хора и/или предоставени съвети, 
брой създадени и подпомогнати оперативни групи и т.н., от оценката на потребностите и 
Плана на показателите. Следва да се очертаят очакваните връзки и синергии между 
измеримите показатели и действията. Това ще подсили цялата точка.  
 

5.2.4.2. Приоритетна област 5Б: Повишаване на ефективността на 
потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост  

Нямаме конкретни коментари по тази точка. 
 

5.2.4.3. Приоритетна област 5В: Улесняване на доставките и 
използването на възобновяеми източници на енергия от странични 
продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини за 
целите на биоикономиката 

Нямаме конкретни коментари по тази точка. 
 

5.2.4.4. Приоритетна област 5Г: Намаляване на емисиите на парникови 
газове и амоняк от селското стопанство 

Нямаме конкретни коментари по тази точка. 
 

5.2.4.5. Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в 
сектора на селското и горското стопанство (Приоритетна област 5Д) 

Нямаме конкретни коментари по тази точка. 
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5.2.5.  Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и 
икономическото развитие в селските райони (Приоритет 6) 

Нямаме конкретни коментари по тази точка. 
 
 

6. ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ 
 

Всичките таблици за предварителните условия са много обстойни и силно препоръчваме да се 
отделят в приложение. 

 

6.1. Приложими предварителни условия и оценка на тяхното изпълнение  

6.1.1. Общи предварителни условия 
В тази част 6 “Приложими предварителни условия, за които отговорни са национални органи” 
са описани:  

1. Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането на правото и 
политиката на Съюза за борба с дискриминацията в областта на европейските 
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); 

2. Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането на правото и 
политиката на Съюза за равенството между половете в областта на ЕСИФ; 

3. Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането на Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания в областта на ЕСИФ в съответствие с 
Решение на Съвета 2010/48/ЕО; 

4. Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза за 
обществените поръчки в областта на ЕСИФ;  

5. Наличие на уредба за ефективното прилагане на правилата на Съюза за държавните 
помощи в областта на ЕСИФ; 

6. Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза относно 
околната среда, свързано с ОВОС и СООС. 

Идентифицирани са 16 критерия, спрямо които е направена оценка на изпълнението на 
дефинираните предварителни условия. Заявено е, че всички са изпълнени. 
За всеки критерии са предоставени препратки към стратегии, нормативни актове и други 
уместни документи, членове и параграфи, които в повечето случаи да допълнени от линк към 
пълния текст на документа. Има кратко описание на основните проблемни области, обхванати 
от критерия, където ще бъдат въведени промени, за да се подобри на съответната област. 
Всяко предварително условие е свързано с приоритетни области и мерки, за които е 
приложимо.  
По наше мнение дотолкова, доколкото предварителните условия са общи, те се отнасят до 
мнозинството приоритетни области на програмата. В този смисъл би било добре 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 
 

117 

предварителните условия да се преразгледат и да се допълнят с позоваване на приоритетните 
области и мерки. 
В програмата се казва, че всички предварителни условия са изпълнени изцяло. Прегледът на 
предоставената аргументация е убедителен за всички споменати общи условия. Въпреки 
формалното изпълнение на всички условия, остават някои практически затруднения с 
прилагането на законодателството за обществените поръчки, което често причинява забавяне 
на процеса на възлагане. Например, това са честите неоснователни обжалвания на 
процедурите по възлагане, които излагат на риск навременното изпълнение на дейностите по 
проектите. 
Независимо от многобройните поправки на Закона за обществени поръчки, целящи 
усъвършенстването му, според общото мнение на бизнеса, законодателството по обществени 
поръчки показва множество недостатъци и на практика създава усещането за прозрачен, но 
неконкурентен процес на възлагане. 
 

6.2. Тематични предварителни условия, които не са изпълнени или са частично 
изпълнени към момента  

 
Нямаме конкретни коментари по тази точка. 
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7. РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
 
Таблицата на Рамката на изпълнението може да бъде обяснена и обоснована. Вероятно 
има причина за представените очаквани вариации при изпълнението на ПРСР през 
годините (един пример е изпълнението на ЛИДЕР, което е само с 10% през 2018 г.). 
Дали е възможно това да бъде описано по-прозрачно? 
Важно е да се посочи, че показателят „Общи инвестиции в производството на енергия 
от възобновяеми енергийни източници” се отнася до енергия за собствена употреба на 
бенефициентите. Трябва да се отбележи, че разходваните средства не показват пряк 
принос по отношение на енергията или намаляването на емисиите на парникови газове. 
В тази връзка препоръчваме, ако е възможно, да се разработят един или повече 
показатели, специално за програмата, които по-добре да илюстрират реалното 
намаление на емисиите на парникови газове или приноса към енергията.  
 

Приоритет Показател и мерна единица, където е 
приложимо Цели 2023 г. 

Корекция 
на 

допълнени
ята 

Межди
нен 

резулта
т 2018 

Резултат 

ЕЗФРСР   a b 
(a–b) 

* % (a–b) * % 

Приоритет 2: 
Повишаване на 
жизнеспособността на 
земеделските стопанства 
и 
конкурентоспособността 
на всички видове 
селскостопанска дейност 
във всички региони, и 
насърчаване на 
новаторските технологии 
в селското стопанство и 
устойчивото управление 
на горите 

Общо публични разходи П2 (€)  328.612.318 0 35% 115 014 
311.16 

Брой подпомогнати  по ПРСР 
земеделски стопанства за инвестиции в 
преструктуриране и модернизиране (2A) 

4 677 
0 

35% 1 636.95 

Брой подпомогнати по ПРСР земеделски 
стопанства за бизнес план за 
развитие/инвестиции за млади фермери   
 (2Б) 

1,630 

0 

35% 570.50 

Приоритет 3: 
Насърчаване на 
организацията на 
хранителната верига, 
включително 
преработката и 
предлагането на пазара 
на селскостопански 
продукти, на хуманното 
отношение към 
животните и 
управлението на риска в 
селското стопанство 

Общо публични разходи П3 (€) 240 449 840 0 35% 84 157 444.11 
Брой подпомогнати по ПРСР земеделски 
стопанства за схеми за качество, местни 
пазари и къси вериги за доставка, и 
групи производители (3А) 

 

620 

0 

35% 217.00 

Брой земеделски стопанства участващи в 
схеми за управление на риска (3Б)  0 

0 

25% 0.00 

Приоритет 4: 
Възстановяване, Общо публични разходи П4 (€) 844 841 255 0 35% 295 694 

439.11 
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опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани 
със селското и горското 
стопанство 

Земеделска земя по договори за 
управление допринасящи за 
биоразнообразието  (ха) (4А) 

 

304 000 

0 

35% 106 400.00 

Земеделска земя по договори за 
управление за подобряване 
управлението на водите (ха) (4Б) 

60,000 
0 

35% 21 000.00 

Земеделска земя по договори за 
управление за подобряване на почвата и 
предотвратяване на почвената ерозия 
(ха) (4C) 

100 000 

0 

35% 35 000.00 

Приоритет 5: 
Насърчаване на 
ефективното използване 
на ресурсите и 
подпомагане на прехода 
към нисковъглеродна и 
устойчива на 
изменението на климата 
икономика в селското 
стопанство, сектора на 
храните и горското 
стопанство 

 Общо публични разходи по П5 (€) 
минус общо публични разходи  по ПО 
(5Г) 

390 861 427 
0 

35% 136 801499.47 

Поливни площи преминали към                    
по-ефективно напояване  (ха) (5A) 0 

0 
20% 0.00 

Общо инвестиции за спестяване на 
енергия и енергийна ефективност  (€) 
(5Б) 

209 583 333 
0 

20% 41 916 666.60 

Общо инвестиции в производство на 
възстановяема енергия  (€) (5В) 122 315 340 

0 
20% 24 463 067.94 

Общо публични разходи по ПО 5Г 
„Намаляване на емисиите на парникови 
газове и амоняк от селското стопанство“ 
(5Г) 

45 719 595 

0 

35% 16 001 858.25 

Земеделска и горска земя под 
управление за насърчаване поглъщането 
на въглероден диоксид / консервация 
 (ха) (5Д) 

2 260 

0 

35% 791.00 

Приоритет 6: 
Насърчаване на 
социалното 
приобщаване, 
намаляването на 
бедността и 
икономическо развитие в 
селските райони 

Общо публични разходи П6 (€) минус 
общите публични разходи за ЛИДЕР 673 353 183 

0 
30% 202005955.03 

Брой подкрепени проекти за 
подобряване на основните услуги и 
инфраструктура в селските райони  
 (6Б и 6В) 

800 

0 

30% 240.00 

Общо публични средства разходвани по 
мярка ЛИДЕР (чл. 41-45) (6Б) 129 923 443 

0 
10% 12992344.30 
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8.  ОПИСАНИЕНАВСЯКА ИЗБРАНА МЯРКА  
Моля, обърнете внимание, че при оценката на мерките по-долу са предприети два 
различни подхода, в зависимост от това, какво съответния експерт от ЕО е счел за най-
подходящо при конкретната мярка и подмярка. Когато това е подходящо, оценката 
следва структурата на ПРСР, както и в останалата част на Доклада за предварителна 
оценка. Мерки 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 обаче са оценени и структурирани съгласно 
следните общи критерии за оценка: уместност, съгласуваност, последователност, 
разграничаване и допълняемост, поуки от практиката, минимални изисквания, 
очаквани продукти/дейности, резултати и въздействие, ефективност и ефикасност. 

 

8.1.  Общи условия, приложими за повече от една мярка 

 
Защо конкретното определение за гора е включено в общата част на информацията, а 
други не са? До какво би довело това определение в сравнение с използването на други 
определения като, напр. за иновация?  
Мерките, свързани със Схеми за качество и Управление на риска са уместни и могат да 
бъдат от полза за много земеделски стопани, в частност за малките земеделски 
стопанства. Препоръчваме МЗХ да се опита да интегрира тези мерки сега, а не да 
изчаква по-късен етап за това.  
Също така препоръчваме да се разгледа възможността за включване на текст в частта 
за общите принципи, който да се отнася до критериите за подбор по различните мерки.  
В мерките има много повторения на текстове, например по отношение на препратките 
към други приоритети и приоритетни области. Това може да се изисква при дизайна на 
мерките, но в случая не носи никаква полезна информация. Очевидно е, например, че 
мярка 1 може да допринесе за изпълнението на повечето други приоритети и 
приоритетни области. Това е очевидно също така, поради факта, че има препратки към 
повечето от тях.  
При условие, че България е определена по-слабо развит район и размера на 
подпомагане може да бъде 85%, може ли този размер да се използва за всички мерки, 
включително мярка 4 „Инвестиции във физически активи”? Ако това е така, 
препоръчваме да се внесат корекции.  

8.2. Мярка 1 – „Трансфер на знания и действия по осведомяване” 

 
Обосновка на мярката 
Обосновката на тази мярка не е включена в ПРСР 2014-2020 г. Мярката допринася за 
всички приоритети, което създава възможности за разработване и изпълнение на 
целенасочени дейности за повишаване на знанията и уменията на земеделските 
стопани и преработвателите с цел подобряване на гъвкавостта, ефективността и 
ефикасността им. Мярката е описана добре, като има ясна връзка с оценените 
потребности. Помощта, която трябва да бъде предоставена за обучение по хранителни 
технологии и услуги, предоставяни от селската икономика за хората, ангажирани в 
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тези сектори обаче не е включена  в общото описание. Препоръчваме, доколкото е 
възможно, дизайнът на тази мярка да бъде такъв, че  тя да е насочена и към частния 
сектор отвъд селското и горското стопанство (хранително-преработвателна 
промишленост, търговия, занаяти и здравни услуги). 
Мярката ще се изпълнява съвместно със следните подмерки:  

1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения”; 
1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване”; 
1.3. „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски 

стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства”. 

Връзки с други мерки 
Тази мярка подкрепя и се свързва с всички приоритетни области, което е положително 
и е в съответствие с хоризонтален приоритет 1 на ПРСР. Изброяването на  всички 
мерки и препратки обаче води до значителни повторения, които трябва да бъдат 
избегнати във възможно най-голяма степен.  
Йерархия на целите 

Както мярката, така и общото й описание биха били подобрени значително ако се 
включи йерархия на целите, която да очертае цялостните, конкретните и оперативните 
цели. Идентифицирането на показателите и целите, както и определянето и описанието 
на допустимите инвестиции би било много по-лесно посредством такава йерархия на 
целите.  
Чрез насърчаване на иновациите в селското стопанство, производството, организацията 
на пазара и управлението ще се постигне първата обща цел на Програмата- устойчив 
икономически растеж на селскостопанския сектор, основан на повишената 
конкурентоспособност на отрасъла и жизнеспособността на земеделските стопанства. 
Следователно, ние препоръчваме да се включи йерархия на целите за цялата мярка и 
различните подмерки/ операции, преди те да бъдат описани в по-големи подробности.  

 

Подмярка 1.1. “Професионално обучение и придобиване на умения”  
Тип подкрепа 
Планира се подкрепата по тази подмярка да обезпечи организацията и провеждането на 
обучителни курсове и семинари в областта на селското и горското стопанство. Тъй 
като в рамките на ПРСР е предвидено подпомагане и за отрасли отвъд селското и 
горското стопанство (хранително-преработвателна промишленост, търговия, занаяти и 
здравни услуги), струва си и те да бъдат включени в обхвата на дейностите по мярката.  
 
Критерии за допустимост 
Критериите за допустимост са много подробни и са в съответствие с предложения тип 
обучителни курсове и семинари. На бенефициентите трябва да бъдат предложени 
професионално образование и обучение в направления като: 621„Растениевъдство и 
животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 
„Ветеринарна медицина“. Препоръчваме разширяване на направленията на 
професионално образование и обучение, за да се подпомогне квалификация в сферата 
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на маркетинга, предоставяне на услуги в селски райони и др. Възможни варианти са 
341 „Търговия на едро и дребно”или 342 „Маркетинг и реклама”. 
 
Допустимите разходи включват: 

1. Разходи по организиране и провеждане на обучения;  
2. Разходи за пътуване, настаняване и дневни за участниците в обучението.   

 
В настоящия вариант на подмярката не е указано какъв е размерът на подпомагането. 
Препоръчваме да бъде посочена примерна стойност.    
 
Показатели, цели и количествени измерения  
Броят на участниците в дейностите по предоставяне на Професионално обучение по 
всички 5 приоритета е 4780. Тази цифра е силно подценена предвид броя на 
потенциалните бенефициенти по различните мерки. Направените в докладите за 
текуща оценка на ПРС 2007-2013 г. заключения за 2011, 2012 и 2013 г. сочат, че общо 
20 000 участници ще посетят различните видове обучителни курсове и семинари. 
Препоръчваме повишаване на целевия брой участници в обучения по ПРСР 2014-2020 
г. поне до 15 000.  
Средните разходи за участник варират от 1 000 евро за обучение по приоритетна 
област 5 (П5) до 2 000 евро за участник по приоритетни области П2, П3 и П4. Средните 
разходи варират, защото, в зависимост от потребностите, обучението ще включва 
семинари с продължителност от 6 до 18 часа до образователни курсове с 
продължителност до 150 часа. В ПРСР 204-2010 г. обаче типът курсове не са 
конкретизирани по мерки, в резултат на което не може да се прецени дали 
предвиденият бюджет отговаря на съответните потребности по всяка мярка. Важно е 
да се посочи, че допустимите разходи включват: 

- Разходи по организиране и провеждане на обучения; 
- Разходи за пътуване, настаняване и дневни за участниците в обучението.  

Без конкретизация на броя от съответния тип курсове, бюджетът, предвиден за 
участник не може да бъде обоснован. Разходите за курс с продължителност 6 часа ще 
са значително по-различни от тези за курс с продължителност 150 или 100 часа, освен 
всичко друго и поради факта, че 6-часовият курс няма да включва разходи за 
настаняване, а разходите за дневни ще бъдат много ниски.  
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.  
В ПРСР 2007-2013 г. бюджетът, отпуснат по Мярка 111” Професионално обучение,  
информационни дейности и разпространение на научни знания” е 33 736 275 евро, а 
разходите на участник по тип курс и семинар са както следва:  
- Краткосрочни курсове с продължителност 30 часа: 350 евро на участник  
- Дългосрочни курсове с продължителност 150: 1,750 евро на участник 
- Семинари: 210 евро на участник 
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Според нашите оценки тези цифри относно разходите са реалистични и могат да бъдат 
приложени и за ПРСР 2014-2020 г.   

- За дългосрочни курсове с продължителност 150 и 100 часа: 1,750 евро на участник 
- За краткосрочни курсове с продължителност 30 часа: 350 евро на участник 
- За семинари с продължителност  6 и 8 часа: 210 евро на участник 
- За семинари с продължителност  18 часа: 270 евро на участник 

Прогнозният брой на участниците в дългосрочните курсове би могъл да бъде 25% от 
общия целеви брой на участниците от 15 000, така че общите разходи за тези курсове 
могат да възлязат на 6 562 500 евро.  
Прогнозният брой на участниците в краткосрочните курсове е 50% от общия целеви 
брой участници от 15 000, така че общите разходи за тези курсове могат да възлязат на 
2 625 000 евро.   
Прогнозният брой на участниците в краткосрочните курсове е 25% от общия целеви 
брой участници от 15 000, така че общите разходи за тези курсове могат да възлязат на 
937 500 евро.  
В такъв случай общият прогнозен бюджет за подмярка 1.1 би възлязъл на 10 000 000 
евро.  
 

Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване”  
По тази подмярка се предоставя подпомагане за демонстрационни дейности в сферата 
на селското и горското стопанство. Типът демонстрационни дейности, които са 
предвидени по подмярката са добре описани.  
 
Критерии за допустимост 
Условията за допустимост са много подробни и са в съответствие с предложения тип 
демонстрационни дейности.  
 
Допустими разходи 
Разходите, определени като допустими са следните: 

1. Разходи по организиране и провеждане на обучения; 
2. Разходи за пътуване, настаняване и дневни за участниците в обучението; 
3. Инвестиционни разходи. 

 
Описанието на инвестиционните разходи е ясно и включва: разходите за закупуване 
или лизинг на нови машини и оборудване до пазарната цена на активите.  
Мярка 1 ще бъде  изпълнена с помощта на система с ваучери, но това не е описано 
ясно. Не е ясно например как ще се структурира тази система и каква ще бъде 
стойността на ваучера. Как ще работи системата с ваучери? Ваучерите на земеделските 
стопани ли ще бъдат раздадени? Как ще се осъществи това? Колко земеделски стопани 
ще получат ваучери и как ще бъдат избрани те? Как ще се избегнат измамите при тази 
система? 
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Сума на отпуснатата подкрепа 
Посочено е, че сумата на максималната помощ на бенефициент за периода на 
изпълнение на програмата е 100 000 евро. Не е ясно обаче как е изчислено това ниво на 
подпомагане от максимум 100 000 евро на бенефициент. Препоръчваме да се направят 
прозрачни изчисления и да се определи стойността на ваучер.  
 

Подмярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и 
горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства”  
 
Тип подкрепа 
Подпомагането по тази подмярка е планирано за организиране и провеждане на 
посещения в стопанства. Направленията, които представляват интерес за посещения в 
стопанства и демонстрационни дейности са добре определени и описани. Посещенията 
в стопанства ще допринесат за трансфера на знания и опит в широк кръг от теми, които 
отговарят на приоритетните области на ЕС, а именно: изменение на климата, 
нисковъглеродна икономика и други.  
 
Допустими разходи 
Допустимите разходи по подмярката включват:  
- Разходи по организирането на трансфер на знания посредством посещения на  

стопанства;  
- Разходи за пътуване, настаняване и дневни за участниците в посещенията на 

стопанства.  

 
Критериите за подбор са ясно определени и позволяват изпълнението на целите по 
мярката.   

 
Сума на отпуснатата подкрепа 
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.   
 
Показатели, цели и количествени измерения при подмярка 1.2 до 1.3  
В плана за показателите на ПРСР 2014-2020 г. не са посочени конкретни цифри за броя 
на участниците или посещенията. Бюджетът е представен като крайна сума за 
приоритетна област- общо 17 394 595 евро. Що се отнася до изпълнението, от 
оперативна гледна точка не е подходящо да се определи една крайна сума в бюджета за 
две подмерки. Най-голямата сума е отделена за Приоритет 5 „Насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна 
и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство”, като тя възлиза на 10 794 595 евро, което отговаря на 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

125 
Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 

 

оценката на потребностите от демонстрационни дейности и обмен между 
бенефициентите в тази сфера т.е. техники и технологии или съоръжения, свързани с 
опазване на околната среда, подобряване на ефективността на използване на 
ресурсите и прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата 
икономика. 
Въз основа на ограниченията максимум 100 000 евро на демонстрационна дейност и 50 
000 евро, както и  въз основа на допускането, че 70% от крайната сума са определени 
за демонстрационни дейности, а 30% за обмен на опит, направихме следното 
изчисление, при което броят на бенефициентите по тези две подмерки би бил: 
- За демонстрационни дейности: най-малко 121 бенефициента; 
- За обмен на опит: най-малко 104 бенефициента. 
По наши оценки, максималната сума, предвидена на бенефициент за обмен на опит е 
много висока (50 000 евро), тъй като разходите за посещение за обмен не могат да 
надвишават 10 000 евро. Изчислението се основава на следните допускания: броят на 
участниците в посещение на стопанство не може да надвишава 20, защото в противен 
случай посещението не би довело до ползотворен обмен на опит. Разходите за път и 
дневни за 20 участника не превишават 2 000 евро. Плащанията, дължими на  
организатора/ бенефициента, на стопанина, при който се извършва посещението, 
плащанията за подготовката на посещението и други, предвид местните условия, не 
надхвърлят 8 000 евро. Така общият брой на посещенията за обмен за период от 5 
години ще възлезе на около 520 т.е. по 104 посещения на година, като този брой е 
сравнително висок.  
По отношение на подмярка 1.2, 121 бенефициента е реалистична цифра, предвид 
съществуващия брой организации, които биха могли да изпълнят критериите за 
допустимост. По демонстрационните дейности могат да се усвоят суми, които са по-
високи от 100 000 евро поради факта, че инвестиционните разходи, свързани с 
демонстрационните дейности се считат за допустими разходи по подмярката. 
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.  
 
Въпроси, свързани с изменението на климата в Мярка 1 
Мярката покрива всички фокусни области по приоритет 5 и ясно извежда на преден 
план конкретни дейности, свързани с изменението на климата. Това се цени високо при 
насърчаването на заетите в отрасъла да повишат познанията си и разширят дейностите 
си, свързани със смекчаването на последствията от изменението на климата и 
адаптацията към него.  
В описанието на подмярка 1.1 обаче не е упоменато конкретно търсене, свързано с 
предоставяне на обучения по въпросите на изменението на климата. Обучителните 
курсове са свързани със Списък на професиите за професионално образование и 
обучение (ПОО), където въпросите, свързани с изменението на климата не са 
приоритет, с изключение на 623 „Горско стопанство”. Това включва опазване на 
горите като изискване. Семинарите не са конкретизирани, въпреки че са избрани като 
основната дейност  за предоставяне на познания, свързани с изменението на климата на 
целевите групи. В резултат на това, може да се окаже, че изпълнението на мярката 
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може да доведе до липса на обучения по въпроси, свързани с изменението на климата, 
както е описано в обосновката на мярката. Препоръчваме в описанието на подмярката 
да бъдат включени конкретни изисквания към темите, посочени в ПО на приоритет 5. 
Очаква се това да стане под формата на конкретни изисквания за подбор на 
бенефициентите при процеса на оценка на съдържанието на предложените обучения. 
Освен това трябва да се отбележи, че адаптацията към изменението на климата се 
счита за приоритет в селскостопанския отрасъл, като тя се покрива само частично от 
ПРСР. Препоръчва се да се проведат специализирани обучения относно последствията 
от изменението на климата за селското стопанство и стратегиите, които стопаните би 
трябвало да имат предвид във връзка с ефективната адаптация. Съветите, свързани със 
застрахованто са важни, но не са достатъчни, за да осигури адекватно поведение от 
страна на земеделските стопанства по отношение на процесите по изменението на 
климата. Подмерки 1.2 и 1.3 съдържат уместни текстове, свързани с въпросите за 
изменение на климата.  
 

8.3. Мярка 2 – „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по 
заместване в стопанството “ 

 
Обосновка на мярката 
Обосновката на тази мярка не е включена в ПРСР 2014-2020 г. Мярката е включена във 
всички приоритетни области, което дава възможност за разработването и изпълнението 
на целенасочени дейности за подпомагане на земеделските и горските стопани при 
подобряването на управлението и общата ефективност на стопанствата им чрез 
използването на консултантски услуги; това дава възможност и за създаването на 
условия за обучаване на консултанти по теми, свързани с изменението на климата, 
опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите. Мярката е 
описана добре и има ясна връзка с оценените потребности.  
Мярката ще се изпълнява съвместно със следните подмерки:  

- 2.1. „ПОМОЩ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ” 
- 2.3. „ПОМОЩ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ” 

 

Подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги”  
Тип подкрепа 
Тази подмярка ще осигури подкрепа за осигуряване на консултантски услуги на 
стопани, млади земеделски стопани (както е описано в Програмата) и горски стопани, 
като целта е да се подобри икономическото им представяне и представянето им във 
връзка с опазването на околната среда, както и по отношение на въпросите, свързани с 
изменението на климата и жизнеспособността на стопанствата им. 
В обхвата на подпомагането по тази подмярка обаче не се включени консултантски 
услуги за хранително-преработвателната промишленост и други типове отрасли в 
селската икономика. Препоръчваме да се включат и отделни консултантски услуги за 
неселскостопански дейности в селските райони. Предоставянето на консултации под 
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формата на „коучинг” е възможна форма на подпомагане за малкия бизнес в селските 
райони.  
 
Допустими разходи 
Допустимите разходи са описани като разходи за всеки консултантски пакет. Тъй като 
той 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.  
 
Бенефициентите, както и критериите за допустимост и допустимите разходи са 
описани подробно. На този етап не е конкретизирана сумата на подкрепата по 
подмярката и ние не можем да направим конкретни коментари.  

  
Подмярка 2.3. „Помощ за обучение на консултанти”  
 
Типът подкрепа предвиден по подмярката е за обучение на консултанти, които се 
наемат от консултантска служба, за да предоставят консултантски услуги по подмярка 
2.1. Ограничението на целта за потребителите на подкрепата може да доведе до 
забавяне при изпълнението на подмярката. Изискването да се обучават консултанти, 
които са наети, за да предоставят услуги по подмярка 2.1 ще предполага първо да има 
вече подбрани и назначени консултанти и едва след това те да бъдат обучени. 
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.   

 
Допустимите разходи и принципът за тяхната обосновка са дефинирани подобаващо.  
 
Критериите и условията за допустимост са описани подробно  и предоставят добра 
основа за допълнително развитие на подмярката в рамките на националните 
разпоредби.  
 
Сумите и размера на подкрепата са определени в съответствие с правилото „De 
minimis” до 200 000 евро.  
 
Показатели, цели и количествени измерения при подмярка 2.1 до 2.3 
Отпуснатият бюджет се отнася едновременно до двете подмерки. Съгласно плана на 
показателите общият очакван брой на бенефициентите, които ще получат 
консултантски услуги е 8 593. Средните разходи на бенефициент, получил 
консултантски услуги варират от 1 500 до 2 125 евро. Има известно разминаване между 
плана на показателите и допустимите разходи, описани в мярката, където пише: 
Разходите се определят за всеки консултантски пакет по фокусни области. 
Разходите за един консултантски пакет се отнасят за предоставянето на пакета на 
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единица стопанство. Разходите се изплащат на бенефициентите по подмярката във 
вид на общи стандартни разходи по пакети. Стандартните разходи за всеки пакет, 
по който се предоставя консултантска услуга се умножават по броя на 
консултирани земеделски или горски стопани за да се определи общата сума за 
възстановяване на бенефициентите. Връзката между консултантския пакет (в текста 
на ПРСР 2014-2020) и бенефициентите, които ще получат консултантски услуги 
(посочени в плана на показателите) не е ясна. В резултат на това не можем да направим 
заключение дали бюджетът е реалистичен.  
Според нас цифрата 8 593 консултирани бенефициенти, посочена в плана на 
показателите, е висока за плановия период 2014-2020 г., тъй като тя означава, че 
средният брой на бенефициентите, които годишно ще получат консултантски услуги е 
2000. Това твърдение се потвърждава от резултатите от изпълнението на Мярка 114 в 
периода 2007-2013 г. В Доклада за текуща оценка на ПРСР 2007-2013 г. за периода 
2011, 2012 и 2013 г. е посочено, че до 31.12.2012 г. са подадени 88 заявления за 
финансиране за консултантски услуги на средна стойност 1 300 евро. До този период 
не са извършени никакви плащания на бенефициенти. Основната причина посочена за 
това е късното стартиране на мярката (през 2011 г.), както и слабата й познаваемост.  
 

8.4. Мярка 4 – „Инвестиции във физически (материални) активи”  

 
Мярката е оценена и структурирана съгласно следните критерии: уместност, 
съгласуваност, последователност, разграничаване и допълняемост, поуки от 
практиката, минимални изисквания, очаквани продукти/дейности, резултати и 
въздействие, ефективност и ефикасност.  
Мярката включва следните четири типа операции:  

- Подобряване на общата производителност на земеделските стопанства;   
- Преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти съгласно 

Приложение I към Договора, включително памук, с изключение на риба и рибни 
продукти;   

- Инфраструктура, целяща развитието на селското и горското стопанство;  
- Непроизводствени инвестиции насочени необходими за постигане на агро-

екологични цели и цели в областта на климата и опазване на околната среда. 

 
Уместност 
Общите цели на мярката са в съответствие с Регламента за развитие на селските 
райони. Мярката подпомага изпълнението на целите, свързани с почти всички 
приоритетни области: 2A, 2Б, 3A, 4A, 4Б, 4В, 5A, 5Б, 5В, 5Г, 6A. Изключение тук 
правят само 3Б („Подпомагане на превенцията и управлението на риска”), 5Д 
(„Стимулиране на съхранението и поглъщането на въглерода в сектора на селското и 
горското стопанство”), 6Б и 6В („Стимулиране на местното развитие” и „Подобряване  
на  достъпа  до  ИКТ в селските райони”). Това е добре обосновано, тъй като тези 
приоритетни области са обхванати от други мерки.   
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Дизайнът на мерките и операциите (подмерките) следва насоките за програмиране и 
предложеното съдържание на мярката.  
Предложената интервенционна логика е описана по сравнително общ начин, като с 
изключение на това, което е представено в общата формулировка на целите за всяка 
една от операциите, не се посочва какво ще се постигне чрез подпомагането по всяка 
една от тях. 
Мярката обаче е много уместна поради съответствието между потребностите от 
инвестиционна подкрепа за всички типове операции и широкият й обхват. Такъв по-
конкретно е случаят с инвестициите, водещи до създаване на приходи по подмярка 4.1 
„Модернизация на земеделски стопанства”, 4.2 „Преработване и маркетинг” и 4.3 
„Инфраструктура”.  
Освен потенциалния принос към основните селскостопански цели и целите за 
хранително-преработвателната промишленост (производителност, иновации, 
стандарти, инфраструктура) мярка 4 играе важна роля при дейностите, свързани с 
изменението на климата, като това е посочено в обосновката. Трябва да се отбележи, че 
изреждането на приоритетни области по приоритет 5 е малко по-различно в сравнение 
с Регламента. Един важен елемент от посочените е „Инвестиции пряко свързани с 
подобряване на енергийната ефективност на стопанствата”. По принцип 
енергийната ефективност включва възобновяеми енергийни източници, но тъй като 
това не винаги е ясно, препоръчваме да се направи изрична препратка към 
възможността за използване на ВЕИ за собствени нужди. Следният текст също е взет 
предвид: Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските 
стопанства. Това обаче не са единствените ВЕИ, които могат ефективно да се 
използват от земеделските стопанства. Хубаво е, че се дава предимство на „Проекти, 
които целят по-висока енергийна ефективност в земеделските стопанства”, като 
отново се препоръчва да се включат ВЕИ за собствени нужди.  
По подмярка 4.2 обаче е пропуснато да се даде възможност за подкрепа на ВЕИ за 
собствена употреба за предприятия и към настоящия момент се говори единствено за 
енергийна ефективност. Считаме, че подпомагането на ВЕИ е подходящо и важно, за 
да допринесе за смекчаването на последиците от изменението на климата. Затова 
препоръчваме и тук да бъде включен същият текст, който е записан в подмярката за 
земеделските стопанства. Това също би обосновало предимството, което се дава на 
подобни проекти.  
Подмярка 4.3: Инвестициите в инфраструктура дават приоритет на „Проекти, 
гарантиращи устойчивост и ефективното използване на почвените и водни ресурси”, 
което е положително  и за действията по отношение на климата. 
 
Подмярка 4.4: Непроизводствените инвестиции допринасят за адаптацията към 
изменението на климата, а това е изключително важно. Трябва обаче да се отбележи, 
че, както е посочено в анализа, Бългрия изостава със стратегията си за адаптация. При 
това положение, за да бъдат изпълнени ефективни мерки за адаптация, трябва да се 
рзработи научна основа за това и трябва да се осигури трансфер на знания до 
съответните страни.   
 
Съгласуваност 
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Целите на мярката и нейните операции са в съответствие с целите на другите 
релевантни политики.  
 
Съответствие 
Целите и инвестициите, които ще бъдат подпомагани по мярката и подмерките са в 
съответствие с АНС, SWOT анализа и оценката на потребностите. 
Подмярка 4.1: Модернизацията на земеделските стопанства включва инвестиции, 
свързани с производителността, инвестиции в иновации и развитие, както и 
инвестиции в изпълнението на изискванията на ЕС с цел изпълнение на стандартите на 
Съюза. Приоритет се дава на конкретни отрасли, които имат нужда от подпомагане- 
животновъдство, отглеждане на плодове и зеленчуци, технически, ароматни и 
медицински култури и др., но нито един отрасъл не е изрично изключен от 
подпомагането.  
Същият дизайн се използва и при подмярка 4.2 „Преработване и маркетинг”. Тук се 
подпомагат същите отрасли и типове дейност. Връзката между подпомагане за 
първично производство по 4.1 и подпомагане за преработване по 4.2 е очевидна.  
Помощта по подмярка 4.3 обхваща всички съответни типове инфраструктура в 
селските райони от която селските и горски стопани, както и преработвателите имат 
нужда, за да работят.  
 
Поуки от практиката 
Обосновката на мярката се корени в опита от ПРСР 2007-2013 г. Направени са 
препратки към резултатите и въздействието от подпомагането по мерки в настоящата 
програма. Не е представена конкретна информация, а препратките са свързани с 
окачествяване. Това би било напълно приемливо ако тази информация вече е 
представена в ПРСР, например в частта „Поуки от практиката”, но в случая това не е 
така. В ПРСР не е направено обобщение на резултатите и въздействието от настоящите 
мерки и схеми за подпомагане. В резултат на това се препоръчва в описанието на 
обосновката на мярката да се включат количествени измерения на опита от периода 
2007-2013 г. по отношение на основните цели на мярката. Тази информация също така 
ще отрази  изходната позиция на интервенцията. Например, цел е да се подпомогнат 
инвестиции, които ще доведат до повишаване на производителността на труда в 
селското стопанство и преработването. Ако постигнатото ниво на БДС/ ЕПРД за 2007 и 
2012 г. е упоменато в обосновката, то тогава ще бъде възможно да се обоснове нивото, 
което трябва да бъде постигнато през 2020 г.  
Освен това, определянето на нивата за подпомагане (минимални и максимални) за 
различните типове проекти може да бъде основано на опит от настоящата ПРСР, но от 
текста не става ясно дали това е така.    
 
Минимални изисквания 
Не е предоставено определение и идентификация на допустимите площи по Натура 
2000 и площите с висока природна стойност. Препоръчваме такива да бъдат включени, 
където това е приложимо.  
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Очакван продукт/ дейност, резултати и въздействие  
В мярката не са представени никакви количествени цели за очакван продукт/дейност, 
резултати и въздействие. Освен това, в нея не е включен бюджет за никоя от 
подмерките, както и прогнозен брой проекти по всяка от операциите. Това също 
допринася за това представената интервенционна логика да бъде много обща. Силно 
препоръчваме да се изготви интервенционна логика за мярката и подмерките, както и 
таблица с количествени цели, прогнозен брой проекти за всяка операция и очаквана 
средна стойност на проект от всеки тип проекти. Няма как да се изготви целенасочена 
интервенционна политика, която да постигне определени цели без връзка между 
дейностите, които искаме да подпомогнем, броя дейности и бюджета за тях. 
В Плана на показателите (ПП) четем, че в периода 2014-2020 г. за мярка 4 ще бъдат 
отпуснати публични средства на обща стойност 776 882 961 евро, което се равнява на 
27.9%  от общите публични средства за подпомагане, съгласно ПП. С други думи, 
според ПП, ще бъдат инвестирани общо 1 263 649 626 евро обществени и частни 
средства.  
Цифрите, посочени в ПП обаче не отговарят на цифрите относно мярка 4, посочени 
във финансовата таблица на ПРСР. Тук пише, че 753 062 305 евро ще бъдат 
инвестирани в  публично подпомагане, възлизащи на 26.4% от общото публично 
подпомагане по ПРСР. От тези средства 30 688 767 евро ще бъдат насочени към 
инвестиции, свързани с ангажименти към агроекологията и климата, а 132 202 019 
евро ще бъдат насочени към дейности, свързани с агро-екологични инвестиции. Нито 
една от тази цифри не отговаря на цифрите в ПП. Не е ясно също така на каква основа 
са изчислени съответните суми, допринасящи за приоритети 4 и 5. Препоръчваме 
бюджетите в ПРСР и ПП да бъдат съгласувани. 
 
Ефикасност 
Невъзможно е да се направи оценка на ефикасността на мярката, тъй като в нея не е 
представена никаква количествена информация за броя операции, разпределени по 
подмерки, приоритети и типове инвестиции.   
За съжаление, сложността на мярката, с 4 подмерки, няколко типа различни операции 
и голямо разнообразие от варианти за подпомагане, прави извършването на качествена 
оценка на ефикасността невъзможно. Силно препоръчваме да се разпределят средства 
по различните подмерки, като абсолютен минимум на това, което може да се направи. 
 
Ефективност 
Не може да се извърши оценка на ефективността поради липса на информация, виж 
по-горе.  
 
Устойчивост 
Различните типове подпомагане ще допринесат за устойчиви решения в селското и 
горското стопанство, както и при преработвателната промишленост. Това ще бъде 
гарантирано от характера на инвестициите. Не е известно какво ще бъде 
разпределението на ресурсите по различните типове инвестиции, което затруднява 
определянето на ниво на устойчивост от екологична гледна точка. От икономическа 
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гледна точка приоритетните отрасли по мярката са добре подбрани с оглед на оценката 
на потребностите. Очаква се мярката да допринесе за икономическата,  социалната, 
както и екологичната устойчивост. 
 

8.5. Мярка 6 – „Развитие на стопанства и предприятия” 

 
Уместност  
Мярката е приложима към идентифицираните потребности в АНС, въпреки че те 
трябва да бъдат прецизирани, за да станат в по-голяма степен ориентирани към 
проблема. Мярката съдържа 3 подмерки, допринасящи към различни приоритетни 
области: 

- Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители”, 
допринасяща за улесняването на първоначалното навлизане и смяната на 
поколенията в селскостопанския сектор като фактор за жизнеспособността на 
селските райони и социалната устойчивост  

- Подмярка 6.2 “Стартова помощ за неземеделски дейности” и  
- Подмярка 6.4 “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” като 

предварително условие за разнообразяване на икономиката чрез развиването на 
малък бизнес и разнообразяването в самите стопанства чрез снабдяване и 
използване на възобновяеми енергийни източници, вторични продукти, 
отпадъци, остатъци и други нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката, тъй като разнообразяването също е важно за създаването на 
нови работни места.   

Трите подмерки също допринасят за хоризонталните приоритети, но не е посочено как. 
Необходимо е и се препоръчва да се предостави по-точно обяснение.   
При първата подмярка не е очевидно дали мярката ще бъде в съответствие с 
идентифицираните потребности във връзка с по-балансираното развитие на отрасъла. 
В този случай тя не отразява потребностите на  отраслите  за производство на плодове 
и зеленчуци и подпомагането свързано в по-голяма степен с тях. Освен това не е 
описано как подмярката е насочена към иновации.  
Слабият елемент на АНС е липсата на анализ на предприятията в промишления 
отрасъл, особено в хранително-преработвателната промишленост и отрасъла на 
услугите, за да се конкретизира какво могат да включват неземеделските дейности. 
Към момента анализът е твърде описателен и общ. Освен това, ако анализът 
обхващаше структурата на размера на предприятията, би станало ясно защо 
подпомагането ще се отпуска единствено на земеделски стопани и микро-предприятия. 
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.  
 
Съгласуваност 
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Като цяло целите на мярката отговарят на приоритетите на ЕС за развитие на селските 
райони и на целите на Споразумението за партньорство (стимулиране на млади 
земеделски стопани, разнообразяване на икономиката и създаване на работни места за 
намаляване на бедността, едно и също интегрирано регионално развитие и развитие на 
селскостопанския сектор, за да се гарантира продоволствената сигурност и 
производството на продукти с висока добавена стойност). Препоръчва се обаче 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). Това би 
увеличило прозрачността на процеса при работата по отношение на потребностите на 
заинтересованите страни на национално и местно ниво.  
 
Съответствие 
В АНС е представена правдоподобна информация относно обосновката на мярката (и 
нейните подмерки), но тя не е обобщена и фокусът не е ясен. Препоръките ни са 
следните: 

- В АНС се говори за развитията през последния програмен период, а тук 
сравнението относно дела на растениевъдството спрямо цялото земеделско 
производство е между 2003 г. и 2011 г.  

- В АНС не пише, че добивите от основните култури са ниски и представляват 
около 60% от средните за ЕС (както е посочено тук), особено ако вземем 
предвид информацията на стр. 62 от версията на програмата на английски език, 
че зърнените култури са основни култури- 35% от крайната продукция на 
отрасъл земеделие и информацията на същата страница относно средните 
добиви  на житни култури, сравнени  с тези в ЕС. В този случай, посоченият 
процент не е верен. 

- Повечето изречения са копирани директно от АНС в обосновката, а логическата 
последователност липсва (например първото изречение се отнася за 
неблагоприятната възрастова структура на стопаните, а във второто се сравнява 
дела на хората над 65 години в селските и градските райони, без да е обяснено 
каква е връзката между тях, както и каква е връзката между тях и целите на 
мярката) 

- Освен това, част от информацията в обосновката на мярката не може да бъде 
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.  

 
Разграничаване и допълняемост 
Разграничаването и допълняемостта спрямо другите оперативни програми са 
предвидени в цялата програма.  
Във връзка с другите ОП, при мярка 6 има индикации за възможно припокриване с ОП 
„Иновации и предприемачество” при подмярка 6.2 (инвестиционната подкрепа за 
неземеделски дейности, извършвани от съществуващи и нововъзникващи микро-
предприятия и стопани в селски райони ще се предоставя в рамките на ПРСР, а 
останалите микро-предприятия ще бъдат допустими за финансово подпомагане по ОП 
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„Иновации и предприемачество” само ако извършват дейността си извън селски 
райони). Необходимо е по-прецизно разграничаване относно иновативните 
нововъзникващи предприятия и малките предприятия.  
Друго възможно припокриване е това с ОП „Развитие на човешките ресурси”, което не 
е разгледано тук (в ОП „Развитие на човешките ресурси” е посочено, че по ПРСР няма 
да бъдат подпомагани нововъзникващи предприятия на безработни за неземеделски 
дейности, което не става ясно в подмярка 6.2). 
По отношение на мерките от ПРСР и Тематичната подпрограма за малки земеделски 
стопанства е направено ясно разграничение с „Инвестиции във физически 
(материални) активи” за инвестициите в инсталации с възобновяеми енергийни 
източници на територията на стопанствата; при Тематичната подпрограма за малки 
земеделски стопанства (подмярка „Стартова помощ за неселскостопански дейности в 
селски райони” и подмярка „Инвестиции в създаването и развитието на неземеделски 
дейности”) разграничението се основава на размер (измерен в СПО). При 6.1 и 6.4 
обаче би било подходящо да се разгледа минималният размер на стопанството (10 ха), 
заложен в Тематичната подпрограма за малки земеделски стопанства и да се осигури 
разграничаване от него. Към момента единственото ограничение е зададено въз основа 
на стандартен производствен обем.  
Полезни биха били и обяснение относно допълняемостта между подмярка 6.1 и други 
мерки от ПРСР (напр. 1, 2 и 4), както и възможността за комбиниране на мерки.  
 
Поуки от практиката 
Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” напълно отговаря на мярка 112 
„Създаване на стопанства на млади фермери” от периода 2007-2013 г. и до известна 
степен на следните мерки от същия период: 123 „Добавяне на стойност към земеделски 
и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 
„Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”. За съжаление 
информацията относно предходния опит при изпълнението на тези мерки е ограничена, 
както в текста за мярката, така и при описанието на поуките от практиката в 
програмата.  
По отношение на младите земеделски стопани е посочено единствено, че критериите за 
допустимост се основават на анализа и практиката от изпълнението на ПРСР 2007-2013 
г. и че осигуряват последователност и допълняемост с други стратегически документи.  
При втората подмярка твърдението се отнася до принципа, приложен при избора на 
критерии, който намалява административната тежест, тъй като не се въвеждат никакви 
допълнителни ограничения относно процеса на кандидатстване. Конкретни 
доказателства обаче не са представени (нито дори обратна връзка от  кандидати или 
бенефициенти). Може би списък с конкретни дейности за намаляване на 
административната тежест  ще направи твърдението в по-голяма степен ориентирано 
към проблемите и ще даде практическа представа за проблемите при настоящото 
изпълнение, които ще бъдат преодолени.  
Накрая са взети предвид два въпроса, свързани с изпълнението на мерки 311 и 312: за 
да повиши съотношението на одобрените проекти, които допринасят за постигането на 
целите на мерките и да доведе до висока добавена стойност, Управляващият орган, при 
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консултация с Комитета за наблюдение, ще има възможността да ограничава типовете 
допустими дейности при определени допустими заявления. Отново с цел да се намали 
административната тежест процедурата по оценяване ще има само два етапа.  
Препоръчваме поне хоризонталните въпроси и поуките 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).  
Препоръчва се също да се установят ключовите проблеми по изпълнението на 
упоменатите мерки и причините за тях, за да могат да се формулират възможни 
решения в дизайна на подмерките, напр.: 

- според Годишния доклад за напредъка на ПРСР 20107-2013 г. в края на 2012 г. 
(докладът е представен на експертите по предварителната оценка от МЗХ на 
български език) по мярка 123 повече от 80% от средствата са договорирани, но 
само 28% са усвоени (стр. 46). Би било полезно да се установят факторите, 
които представляват пречка и да се посочат възможни решения.  

- в Годишния доклад за напредъка за 2012 г.  се твърди, че е необходимо да се 
прехвърлят средства от бюджета по мярка 311 (стр. 98) поради слаб интерес у 
потенциалните кандидати, но няма анализ на причините за това. Анализът би 
подпомогнал преразглеждането на логиката на изпълнение за по-добро 
изпълнение на мярката. Освен това през 2012 г. процедурата за кандидатстване 
е отменена, а несигурността за потенциалните кандидати нараства. Някои от тях 
имат не само намерение да инвестират, но са предприели и предварителни 
стъпки, които са пропилени (стр. 101 от доклада). 

Силно се препоръчва да се преразгледат поуките от практиката и те да бъдат включени 
в предвиденото изпълнение на мярка 6.  
 
Минимални изисквания 
Оценката на минималните изисквания се основава на Приложение 1 от Проекта на 
Регламент за изпълнение на Комисията на Регламент №1305/2013, като според нашата 
оценка мярка 6 изпълнява минималните изисквания. 
Текстът на мярката обаче е непълен по отношение на проверяемостта и 
контролируемостта.  Към момента описанието т.е. „Контрол по мярката се извършва 
чрез проверки. Проверките включват системни административни проверки на всички 
заявления за помощ и се допълва от проверки на място” не включва оценката на 
проверяемостта  и контролируемостта на мярката от МЗХ и РА и описанието на 
вероятните рискове при изпълнението й и действията за ограничаването им. 
Тази точка също се отнася до поуките от практиката и е важна за това изпълнението на 
мярката да отразява, както положителните въздействия, така и проблемите, описани в 
АНС, защото гореспоменатата част тук е твърде кратка.  
 
 
Очаквани резултати и въздействие 
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В текста на мярката няма информация, която да позволява оценка на  очаквания 
продукт, резултати и въздействие. Описанието на бюджета по мярката, съгласно 
приноса към приоритетите и очаквания продукт като брой бенефициенти, общи 
инвестиции и общи публични разходи е представено в Плана на показателите.  
Необходимо е по-подробно обяснение на цифрите за допълнително подобряване на 
последователността и интервенционната логика на мярката. Освен това, някои от 
цифрите, сравнени с резултатите от периода 2007-2013 г. не съответстват на 
идентифицираните потребности и заявените приоритети. Посочваме и сравняваме 
следните цифри с цел да подчертаем това твърдение: планиран брой на 
бенефициентите, които да получат стартова помощ за млади фермери (1 630) и общо 
отпуснати публични средства (45 476 355 евро) сравнени с над 86 милиона евро 
изплатени до края на 2012 г. за общо 7 011 проекта на млади фермери (информация от 
Годишния доклад за напредъка за 2012 г., стр. 31). Така, за да се изпълнят 
изискванията и очакванията за принос към първоначалното навлизане в земеделския 
сектор и гладката смяна на поколенията, бюджетът по мярка 6 трябва да бъде 
преразгледан или това трябва да бъде направено със сумата на помощта, или трябва да 
се повишат изискванията за демонстриране на потенциал за развитие на млади 
земеделски стопанин, за да могат да се привлекат единствено най-ангажираните с 
начинанието млади фермери и да се гарантира по-високо ниво на ефективност и 
ефикасност.  
 
Ефикасност 
Не е възможно да се оцени как икономическите ресурси ще се преобразуват в 
резултати, както и нивото на изпълнението. Двата ключови въпроса, които липсват са: 
липса на информация относно очакваните резултати и подходите към изпълнението.  
 
Ефективност 
Общите коментари относно липсващите въпроси в дизайна на мярката, които биха 
могли да повишат ефективността и ефикасността на изпълнението включват: 

- В 6.1 се наблюдава припокриване между описанието на типа подкрепа и 
бенефициентите. Пояснението на типа подкрепа би трябвало да се основе на 
планираните цели и очакваните резултати.  

- Има разграничение между сумите на плащанията за млади земеделски стопани 
и тези по подмярка 6.2- обяснението на това разграничение ще подпомогне 
оценката на възможното постигане на целите и нивото на ефикасност. Освен 
това при подмярка 6.2, за процеса на изпълнение, е необходима общата сума на 
всеки от траншовете.  

- Липсват изисквания за бизнес плана.  
- Четири критерия за допустимост са посочени в 6.1 за определяне на начина по 

който стопанствата трябва да бъдат създадени. Не е ясно дали всички те трябва 
да бъдат изпълнени едновременно или изпълнението на един от тях е 
достатъчно.  

- В 6.1, в частта „Внимание върху специфични въпроси” не е ясно как 
фиксираните срокове са свързани с административните процедури и опита със 
забавянията от страна на администрацията, а именно: „Молбата за подпомагане 
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трябва да бъде подадена не по-късно от 15 месеца след датата на създаване 
на стопанството” и „Индивидуалното решение за отпускане на помощта ще 
бъде взето не по-късно от 18 месеца след датата на създаване”.  

- Трябва да се даде приоритет  на проекти за създаване на работни места; същото 
важи и за дългосрочните работни места, които са от изключителна важност за 
икономическото развитие и социалната жизнеспособност на селските райони.  

 
Устойчивост 
Целта на тази мярка е да допринесе за социалната и икономическа устойчивост чрез 
положителен ефект за разнообразяването на местната икономика и растеж, създаването 
на работни места, работата по един от най-сериозните проблеми- застаряването на 
населението в селските райони и насърчаването на икономическа дейност чрез 
разнообразяване. 
Приносът за биоикономиката чрез изпълнението на проекти за използване на 
възобновяеми енергийни източници, вторични продукти, отпадъци, остатъци и други 
нехранителни суровини представлява важна подкрепа за приноса към смекчаването на 
последиците от изменението на климата.   
 
 

8.6. Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” 

 
Правна рамка и обосновка на мярката 
Правната рамка на мярка 7 е посочена в заглавната точка. Предлагаме това да бъде 
променено, така че тази част да съдържа само „обосновката на мярката”.  
 

Уместност  
Мярка 7 се състои от пет операции, чиито кодове са от 7.2 до 7.6. Те включват 
различни по характер инвестиции, които са насочени към потребностите на 
потенциалните бенефициенти, идентифицирани в АНС. Съдържанието на мярката, 
както и дизайнът й до голяма степен отговарят на идентифицираните потребности. Има 
обаче съмнения относно това до каква степен, в рамките на определените операции, ще 
се работи адекватно по някои от различните по характер причини.  Някои от 
опасенията включват: 

- Подобряване на качеството на основни обществени услуги, като например 
здравеопазване и образование. Причината за това е, че готовността на местните 
власти за работа с проекти, конкретно в тези два сектора, е сред най-ниските 
(съгласно проучване, проведено от НСОРБ през 2013 г.). Освен това, качеството 
на тези услуги не може да бъде подобрено единствено чрез инвестиции в сгради 
и машини. При предоставянето на услуги, особено в сферата на 
здравеопазването, лисата на квалифициран персонал е ограничаващият фактор 
при предоставянето на здравни услуги. Липсата на конкретна политика за 
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реформи в сферата на здравеопазването е допълнителен проблем, който пречи 
на инвестициите в сектора, а решението му е далеч отвъд възможностите на 
ПРСР; 

- Интегриране на уязвимите групи от населението чрез по-добро качество на 
обществените услуги и техническа инфраструктура. Интегрирането на ромите е 
най-сериозният проблем в този контекст, поради факта, че то изисква 
значителни ресурси, отношението към интегрирането им все още е 
неопределено, а от друга страна на администрацията й липсва достатъчно опит 
и добри практики в тази посока. Посочения критерий за подбор „Проектът ще 
се изпълнява в райони идентифицирани като ‘малцинствени’ ” трябва да бъде 
описан по-подробно, за да може да бъде приложим при някои от операциите. 
Трябва да се поясни кои са идентифицираните райони и какви са праговете за 
определянето на един район като „малцинствен”. 

- Подпомагане на изграждането на нов тип общинска инфраструктура в селските 
общини, свързана с оползотворяване на отпадъците, както и с управление и 
пренос на енергия от възобновяеми/алтернативни източници до местни 
потребители на такава енергия- местните власти не изразяват ясен интерес към 
изграждането на такава инфраструктура. Не са създадени механизми за 
управление на такава инфраструктура след като тя бъде изградена. 
Устойчивостта на инвестициите  може да е поставена под съмнение.  

Съгласуваност 
Целите по мярка 7 отговарят на тематичните цели на европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИФ), Общата стратегическа рамка (Регламент (ЕС) 
№1303/2013),  тематичните цели в Споразумението за партньорство, както и на целите 
и приоритетите на Съюза за развитието на селските райони, отразени в Регламент (ЕС) 
№1305/2013.  
Тематичните цели по тази мярка са съгласувани с националните политики за развитие, 
като има съответствие и с политиките за развитие на местно ниво на голяма част от 
местните власти в страната до толкова, до колкото изграждането на инфраструктура 
(техническа и социална) е приоритет за всички.  

 

Съответствие 
Информацията, представена като обосновка на мярката не е синтезирана, което води до 
липса на фокус при аргументацията. До известна степен това се дължи на сравнително 
големия брой операции. Би било полезно тази информация да се структурира по-добре, 
като трябва да става ясно, че тя предоставя обосновката за определена операция в 
рамките на мярка 7. Проблемите в анализа са свързани предимно с оценката на 
потребностите и с посочената интервенционна логика в рамките на самата мярка. В 
тази връзка обаче се наблюдава известна непоследователност, напр.: 

- Допустимата инвестиция по подмярка 7.2 включва инвестиции в изграждане на 
пазари на производителите и изграждане на представителни пазари за живи 
селскостопански животни и продукти от тях, като максималната сума на тези 
инвестиции е най-високата по тази мярка. В същото време анализът на 
настоящата ситуация не обхваща въпроса с липсата на такава инфраструктура, 
следователно няма обосновка защо това е необходимо. В анализа на 
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потребностите този въпрос е засегнат съвсем бегло, без да се навлиза в 
необходимите подробности. Препоръчваме да се предостави цялостна и ясна 
аргументация на  необходимостта от такава инвестиция и това как тази 
интервенция ще се приложи на практика.  

- Подмярка 7.4  „Инвестиции в създаване, подобряване и разширяване на основни 
услуги за населението в селските райони на местно ниво, включително дейности 
за отдих и културни дейности и съпътстващата инфраструктура” не е 
обоснована в аналитичната част, както и при избора на стратегия. 
Ограничаването на допустимите инвестиции до: 
а) „Инвестиции за изграждане или реконструкция на съоръжения за 
оползотворяване на отпадъците от земеделското производство в земеделските 
стопанства”; 
б) „Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт и/или обзавеждане на 
центрове, свързани със съхранението на продукция от животновъдните 
стопанства, включително специализиран транспорт” не е обосновано и не е ясно 
какво включва подобна инвестиция, особено тази в подточка „б”. 

- Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на 
селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, 
включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за 
повишаване на екологичната информираност”. Допустимите инвестиции са 
само „инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или 
реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по 
вертикалната планировка, подобряване на прилежащите пространства”. Тук 
се наблюдава известно несъответствие с анализа и оценката на потребностите 
на програмата, където установените потребности не се ограничават само до 
сгради с религиозно значение (те дори не са споменати в анализа), а се говори за 
потребността от културен живот, който трябва да задържи младите хора в 
селата. Би било добре 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 дейностите, свързани със сградите от религиозно 
значение, ако те трябва да бъдат включени в мярката. 

 

Подмярката „Обновяване на населените места и дейностите, насочени към реставрация 
и надграждане на културното и природно наследство в населените места и 
обкръжаващата ги среда” трябва да бъде формулирана по-прецизно, защото към 
настоящия момент формулировката гласи, че освен населените места и дейностите ще 
бъдат обновявани, което е неуместно. 
 
Разграничаване и допълняемост 
В програмата се предвижда по време на новия период да се постигне разграничаване от 
другите оперативни програми. Предвид това, че евентуалните промени все още не са 
одобрени, се препоръчва за всички тях да се проучи дали случайно не водят до 
припокриване на интервенции, като това трябва да бъде координирано на време. 
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Разграничаването е предвидено и в новия инструмент на правителството Публична 
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, който ще 
допълва ПРСР. Избягването на припокриване и двойно финансиране ще се гарантира 
на ниво проект. Предвиден е механизъм, който трябва да бъде определен ясно.  
 
Поуки от практиката 
Интервенциите по мярката при предходния планови период се извършват като част от 
три мерки в рамките на приоритетна ос 3 от ПРСР. Мерките осигуряват значителни 
финансови ресурси на местните власти и до голяма степен те успяват да финансират 
програмите си за публични инвестиции. Въпреки, че няма окончателна оценка за 
изпълнението на програмата, може да се каже (съгласно мнението на представители на 
местните власти), че мярката е оказала сериозно въздействие върху подобряването на 
условията за живот в селските райони. В настоящия период планираните интервенции 
са допълнени, а поуките от предходния период са отразени напр. по отношение на 
авансовите плащания. По-голямата част  от поуките от предходния период се отнасят 
предимно до приложението на мерките. След като мерките и разпоредбите за тяхното 
изпълнение станат готови, ще стане известно до каква степен поуките са били 
извадени.   

 

Минимални изисквания 
Описанието отговаря на минималните изисквания.  
 
Очакван продукт/ дейност, резултати и въздействие 
Има определение за дребна инфраструктура. В описанието на мярката са зададени 
праговете за различните типове инфраструктура. По време на интервютата стана ясно, 
че потенциалните бенефициенти считат тези прагове за уместни. Трудно е да се 
направи оценка относно „ изграждането на пазари на производителите и 
изграждането на представителни пазари за живи селскостопански животни и 
продукти от тях”, защото няма обосновка относно това дали те ще бъдат регионални 
или местни, като липсват и други параметри. Това не позволява извършването на 
такава оценка.  
При извършването на оценката, в описанието на мярката не е предоставена 
информация относно потенциалните бенефициенти и по каква част от потребностите 
може да се работи. Според ПП, броят на операциите  по мярката в три приоритетни 
области (3а, 6б, 6в) е 1 038, на обща стойност от 630 милиона евро.  
Ефикасност 
Мярката е добре структурирана. Интервенционната логика е сравнително ясна. 
Предвид етапа на социално и икономическо развитие на страната като цяло и в 
частност на селските райони, инвестициите в техническа и социална инфраструктура 
са определящи за развитието на тези райони. В тази връзка, насочеността е логична и 
обоснована. Вероятно е въздействието от инвестираните ресурси да бъде значително и 
поради оперативното управление на програмата в етапа на изпълнението й.  
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Ефективност 
Определените по мярката цели до голяма степен отговарят на потребностите на 
потенциалните бенефициенти. Те също така отразяват тематичните цели, залегнали в 
Споразумението за партньорство и се основават на политиките за развитие на селските 
райони.  
Степента до която може да се очаква мерките да постигнат посочените цели зависи 
предимно от качеството на инвестициите, които ще се използват за изпълнението на 
съответните политики т.е. условията и критериите за подбор. Основното ни 
наблюдение в тази връзка е свързано с наличието на множество критерии по всяка 
отделна подмярка, които не дават ясна визия за типовете подкрепа в рамките на 
операциите. Има и случаи при които определени критерии се различават един от друг. 
Подобряването на ефикасността на мярката несъмнено предполага допълнителна 
работа в тази посока. Развитието на работата ще зависи също така от това дали ще има 
целеви покани за подаване на проектопредложения или всички покани ще са с общ 
обхват. Разпределението на финансовите ресурси по отделните операции също е важно 
за определянето на критериите за допустимост и подбор, като то ще определи доколко 
ограничаващи ще бъдат те. Качеството безспорно ще се подобри ако някои от 
критериите, определени към настоящия момент бъдат пояснени допълнително. Някои 
от коментарите по съответните подмерки включват: 
 

Подмярка 7.2. 
Условия за подбор: 

- „Инвестициите са допустими за подпомагане ако е доказано, че след 
изпълнението на проекта той ще се използва по предназначение” “– условието 
не е ясно и трябва да бъде премахнато; 

- „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%)”- този праг е силно ограничаващ, без това да е обосновано по никакъв 
начин;  

- „Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони са 
допустими ако съответстват на стратегия на Министерство на 
образованието”- трябва да се поясни как ще се доказва съответствие.  

 

Критерии за подбор: 

- „ 1. Проектът е предложен от бенефициер, който не е бил подпомаган за 
същата операция от ЕС в период от три календарни години преди 
кандидатстването с настоящият проект”- критерият е силно ограничаващ с 
оглед на факта, че по време на последния програмен период голяма част от 
потенциалните бенефициенти по тази мярка за са сключвали договори в 
последния времеви подпериод. Освен това трябва да се внесе пояснение по 
отношение на термина „операция” и как той се съотнася с „мярка” от 
предходния период;  
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- „2. Юридическите лица с нестопанска цел и читалищата са регистрирани в 
общината, където ще се изпълнява проекта”- трябва да се преобразува в 
условие за подбор; 

- „4. Проектът е за реконструкция и/или рехабилитация на улица/и без настилка 
или лоша настилка”- трябва да се посочи как се категоризира състоянието на 
улицата;  

-  „6. Проектът е за доизграждане на канализационната мрежа”- трябва да се 
премахне, тъй като е посочено като условие за подбор; 

- „9. Проектът ще се изпълнява в община, в която към датата на 
кандидатстване младите лица с постоянен адрес в общината са 30% от 
живеещото население в общината (по данни на Националния статистически 
институт към датата на кандидатстването)- прагът трябва да бъде намален, 
тъй като е неадекватно висок и няма да бъде приложим; трябва да се предостави 
определение за „младо лице”;  

- „12. Проектът ще се изпълнява в райони идентифицирани като 
малцинствени”- трябва да се определи кога един район се счита за малцинствен 
и какво включва концепцията за „район” т.е. дали става въпрос за квартал в 
град, населено място, община и др. Кой ще идентифицира тези райони и какви 
са праговете за това един район да бъде квалифициран като малцинствен?;  

- “16. Проектът е насочен към опазване на околната среда (30% от 
инвестициите са директно свързани с опазването на компонентите на 
околната среда)”- трябва да се упомене как ще се извърши оценката спрямо 
тези критерии. 

 
Значителна част от споменатите по-горе критерии са включени и в други операции. Те 
са валидни при тях със същите аргументи, както и при код 7.2. При останалите 
операции ще споменем само онези критерии, които не са обсъдени по-горе.  
 

Подмярка 7.4. 
Критерии за подбор: 

- „Проектът предвижда да създаде най-малко 5 работни места за лица с постоянен 
адрес в общината.” Как ще се приложи на практика този критерий? Той трябва 
да бъде премахнат или преформулиран по начин, който да го направи 
приложим. Проблемът при този критерий е, че това е предварителна оценка на 
потенциалния бенефициент, а когато на по-късен етап проектът се оценява и ако 
по него не са създадени прогнозираният брой работни места, за това няма да 
има санкции. В резултат, във всички проектопредложения прогнозният брой на 
работните места, които трябва да бъдат създадени ще бъде 5.   

 

Подмярка 7.6. 
Условия за подбор: 

- „Инвестициите са допустими за подпомагане ако е доказано, че след 
изпълнението на проекта той ще се използва по предназначение”- това условие 
не е достатъчно прецизно за операция с код 7.6 и трябва да бъде 
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преформулирано. Допустимите инвестиции касаят единствено сгради с 
религиозно значение. В този смисъл ще се подпомагат единствено проекти, 
които са насочени към религиозни функции, което не отговаря на обхвата на 
операцията с код 7.6.  

 
Критерии за подбор: 

- „Проектът е за изграждане на инфраструктура за предоставяне на услуги на 
деца, възрастни и уязвими групи от населението, включително роми”- Този 
критерий не е свързан с допустимите инвестиции;  

- „Проектът е за реконструкция и/или ремонт на обекти свързани с културния 
живот в общината.”- с оглед на допустимите инвестиции, по-прецизно би било 
животът да бъде квалифициран по-скоро като „духовен”, а не като „културен”. 

 

Устойчивост 
Що се касае до това, че характерът на подпомагането по мярка 7 е свързан с 
инвестиции в инфраструктура, можем да приемем, че ще се създадат предварителни 
условия за дългосрочни ползи. Изграждането на водоснабдителна инфраструктура, 
канализационни мрежи, обновяването на сгради и рехабилитацията на пътища със 
сигурност ще имат освен социални и екологични ползи. Подобряването на достъпа до 
услуги, включително широколентовия интернет, без съмнение увеличава 
икономическия потенциал на селските райони и подпомага намаляването на 
различията в рамките на градските територии, което прави местния бизнес по-
конкурентоспособен. Характера на инвестициите по тази мярка е такъв, че ползите се 
появяват едва след като финансирането е приключило. От друга страна, изградените 
дългосрочни активи имат дълъг жизнен цикъл, което предполага продължителност на 
потенциалните ползи. До известна степен, посочените критерии за подбор водят до 
насочване на инвестициите към по-жизнеспособни територии, като по този начин се 
гарантира тяхната устойчивост. Предварително условие е обаче, след извършване на 
инвестицията, на местни ниво да има налични ресурси за подходящата поддръжка, 
действие и ремонт на инфраструктурата (капитал и човешки ресурси). Спорно е дали в 
общия случай това е така.   
 
Въпроси, свързани с изменението на климата по мярка  7 
Посочено е, че тази мярка допринася за приоритетна област 5Б, но това не е 
обосновано в точка „Правна рамки и обосновка на мярката”. Тя обхваща съображения, 
свързани с критериите за подбор. Целта на проектопредложенията е опазване на 
околната среда (30% от инвестициите са пряко свързани с компоненти за опазване на 
околната среда), което е свързано с изменението на климата. Това обаче не е изрично 
упоменато и следователно не е гарантирано, че изпълнението на мярката ще допринесе 
за действията, свързани с изменението на климата. Мярката включва инфраструктурни 
проекти, които могат да се изпълнят по енергийно ефективен начин, но може и да не се 
изпълнят така. Ако обаче енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни 
източници за собствени нужди бъдат превърнати в актив за проекта, то той може да 
допринесе значително за дневния ред, свързан с климата. В резултат на това ние 
препоръчваме да бъдат добавени критерии за подбор в тази посока. Например при 
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всички проекти за обновяване на сгради да се изисква енергиен одит, както и 
задължително използване на ВЕИ за собствени нужди. Изискванията, свързани с ЕЕ са 
подходящи при всички проекти за закупуване на оборудване и др. Повечето подмерки 
на тази мярка биха могли да допринесат за приоритет 5, ако такива критерии бъдат 
включени. Указано е, че  се изисква съответствие със Закона за опазване на околната 
среда, но това не обхваща дневния ред, свързан с климата.  
 
 

8.7. Мярка 8 – „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на 
жизнеспособността на горите”  

 
Общи наблюдения: 
Тази мярка представлява една от най-жизнените опции за инвестиции в горския сектор. 
Тя ще се изпълнява чрез следните подмерки: 

- 8.1 „Залесяване и създаване на горски масиви –разходи за създаване”; 
- 8.2 „Залесяване и създаване на горски масиви–разходи за поддръжка”; 
- 8.5 „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, 

природни бедствия и катастрофични събития”; 
- 8.6 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на 

горските екосистеми” и 
- 8.7 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането 

и търговията на горски продукти” 
Като такива всички подмерки са добре аргументирани в АНС, но обосновката им може 
да бъде подсилена допълнително, като се обърне внимание на коментарите в 
съответните глави по-горе. Целта на мярката и обхватът й са съгласувани с последната 
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за 
периода 2013-2020 г., а тъй като стратегията е разработена със широкото участие на 
заинтересованите страни, може да се допусне, че реалните  потребности на 
бенефициентите също са отразени.  
Съгласуваността на мярката спрямо другите елементи на ПРСР също е добра, но може 
да бъде подобрена особено по отношение на идентифицирането на потребностите (виж 
съответните коментари). 
Не се очаква обхватът на мярката да се препокрие с други финансови инструменти, по-
конкретно ОП „Околна среда” и програмата LIFE, с което се избягва двойното 
финансиране, а в същото време са на лице основания за добра допълняемост и 
надграждане между гореспоменатите програми.  
Като цяло се очаква мярката да надгражда над опита от мерки 122, 223 и 226 от 
предходния програмен период, но техният успех е спорен.  
Ефективността и ефикасността на мярката са добре планирани, а прогнозата за 
устойчивост на социалните, екологичните, вкл. климатичните и икономическите 
дългосрочни ползи е положителна. За съжаление, по отношение на заделените за нея 
ресурси, а оттам и очакваните продукти/ дейности и въздействие, мярката е подценена 
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в цялостната картина, очертана от ПРСР, особено като се има предвид приоритетното 
значение на мярката като инструмент за постигане на целите за поглъщане на въглерод 
и изменението на климата.  
Структурата на мярката отговаря на изискванията и препоръките във фишовете на 
мерките.    
 
Индикативен бюджет: 
Инвестициите за гори най-общо представляват само 5.3% от бюджета на приоритет 5 
(или 64 309 598), което, както е упоменато в точката за стратегията, се счита за крайно 
подценено. В целия текст се твърди, че горите „имат ключово значение за усилията за 
смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяването към тях”. 
При това положение се наблюдава очевидно разминаване между текста, от една страна 
и отпуснатия бюджет, от друга. Общите ангажименти по отношение на изменението на 
климата като хоризонтална мярка (20% от ПРСР) не са изпълнени, което за ЕО е 
сериозна възможност и необходимост за повишаване на бюджета за горскостопански 
дейности. Като цяло препоръчваме повишаването на бюджета за дейности, свързани с 
горското стопанство с 40 144 000 евро по приоритет 5, където подкрепата за 
изграждането на системи за ранно предупреждение за превенция от горски пожари, 
дейностите по възстановяване и рехабилитацията на горски пътища е недооценена. 
Основната обосновка е предоставена по-долу по подмерки. 
 
Конкретни наблюдения и препоръки: 
Чрез мярката е прието определение за ”гора”, което е различно от това в чл. 1 (с) от 
Регламент № 1305/2013. Предложеното определение се основава на националното 
законодателство като по този начин разпоредбите на чл. 2 ал. 2 са изпълнени. 
Последствията от приемането на различно определение обаче не са обсъдени.  
В точка 1.2 от мярката планирането на управлението на горите в страната е обсъдено 
много добре, което се оценява високо. По този начин условията за подпомагане по чл. 
21 са отразени.  
Обосновката на мярката, включена в точка 2.2 е ясна, но включването на специфична 
за България информация / въпроси от АНС, може да я направи още по-добра.  
 

Подмярка 8.1. „Залесяване и създаване на горски масиви- разходи за създаване” 
Тази подмярка е разработена много добре. Могат да се направят конкретни препоръки 
по отношение на следното: 
 
 
 
Допустими бенефициенти: 
„Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи”- по отношение на 
допустимостта на държавните горски стопанства, МЗХ трябва да гарантира, че 
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разпоредбите на чл. 22 ал. 1 от Регламент № 1305/2013 са изпълнени, а именно 
„Когато земята е собственост на държавата, подпомагане може да се предостави 
само ако субектът, стопанисващ земята, е частноправен субект или община.” ЕО 
съзнава необходимостта и ползите от подпомагането на гори, стопанисвани от 
публични органи и подкрепяме избрания подход.  
 
Допустими операции: 
Препоръчваме възможността за създаване на  полезащитни горски пояси да бъде по-
ясно подчертана. (напр. „Допустим вид дейности са залесяването на земеделска и 
неземеделска земя с цел създаване на нови гори (с изключение на култури с кратък 
турнус на сеч, производство на коледни елхи и култури от бързорастящи дървесни 
видове за производство на енергия), включително полезащитни горски пояси”). 
 
Условия за допустимост: 
Препоръчваме включването на следното условие:  

- Залесяването на зони в Натура 2000 и защитени райони трябва да бъде в 
съответствие с целите на обявяване на съответната зона/защитена територия  
и/или в съответствие с Плана й/му за управление, след съгласуване със 
съответната Регионална инспекция по околна среда и води.  

По отношение на фразата „Избраните за залесяване видове трябва да са в съответствие 
с типа месторастене”, препоръчваме видовете да бъдат типични за естествената 
растителност в района, както и да се използват местни видове. 
 
Принципи, свързани с формулирането на критериите за подбор 
“Територии в близост до територии от Натура 2000”- териториите част от места по 
Натура 2000 също трябва да бъдат включени.  
 

Подмярка 8.2. „Залесяване и създаване на горски масиви- разходи за поддръжка”  
Тази подмярка е разработена много добре. Нямаме конкретни коментари. 
 
Индикативен бюджет 
За тези две подмерки са отделени общо 15 866 667 евро. Естествено, определеният 
показател е „площ (ха), която да бъде залесена”, като целта за целия програмен период 
е 2 260 ха. Оценяваме и бюджета и целта на показателя като реалистични, предвид 
наличността на изоставени земеделски земи, процеса по самозалесяване, настоящите 
практики в тази сфера (за 2013 г. са създадени около 1 300 (ха) нови гори, повечето от 
които презлесяване), както и интереса към изпълнението на мярка 223 от ПРСР2007-
2013 г. (въпреки съществуващите административни въпроси). 
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Подмярка 8.5. „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски 
пожари, природни бедствия и катастрофични събития” “ 
 
Тази подмярка е разработена много добре. Могат да се направят конкретни коментари 
по отношение на следното: 

 
Допустими разходи за превантивни дейности: 

- „Създаване и поддръжка на горски пътеки”- в тази точка се разглеждат по-
скоро горските пътища, а не „горските пътеки”. Въпреки това, изграждането на 
нови пътища като дейност за подкрепа следва да бъде поставено на критична 
оценка в АНС и SWOT анализа, както и да бъде включена допълнителна 
обосновка. Според АНС повечето горски пожари са в резултат на човешка 
дейност. От една страна, чрез подобряването на достъпа до горите посредством 
нови пътища ще се подобрят и възможностите за изпълнение на превантивни 
дейности, но от друга страна, това спокойно би могло да доведе и до по-голям 
брой пожари поради улесняване на достъпа до горите.  

 
Условия за допустимост: 
Препоръчваме тук МЗХ да включи достатъчно гаранции, че дейности по 
възстановяване ще се подпомагат само ако засегнатите площи не могат да се 
възстановят по естествен път в рамките на определен период от време (напр. 5 години). 
 
Индикативен бюджет и План на показателите 
За подмярка 8.5 е определен общ бюджет от 19 192 931 евро. В Плана на показателите 
не е зададена цел за показателите за програмния период (липсва в работния списък на 
приоритет 5 д, където би трябвало да бъде). Това е очевиден пропуск, който затруднява 
оценката на въздействията на мярката. ЕО счита този бюджет за силно подценен, както 
може да се види от изчисленията по-долу. Препоръчваме той да бъде увеличен, преди 
всичко от гледна точка изпълнение на ангажиментите, свързани с изменението на 
климата. Това виждане се споделя от всички интервюирани заинтересовани страни. 
Според първоначални оценки на Изпълнителна агенция по горите само изграждането 
на единна система за ранно предупреждение за превенция на горски пожари, която да 
съответства на изискванията на Европейската информационна система за горски 
пожари (ЕИСГП) ще струва поне 25 000 000 евро. 
Подмярката включва също дейности по възстановяване от горски пожари, природни 
бедствия и катастрофични събития вкл. бедствени ситуации. Необходимостта от такива 
дейности варира през годините като през 2013 г. около 190 ха са имали нужда от 
възстановяване. На това обаче трябва да се гледа като на умерена прогноза, тъй като с 
последните изменение на Закона за горите периодът, който трябва да се изчака (за да се 
даде възможност за естествено възстановяване) между възникването на бедствието и 
момента в който могат да започнат възстановителните дейности бе намален от 7 на 3 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

148 
Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 

 

години. Очаква се това да повиши цифрата. Дори и допускането да е, че с въвеждането 
на ЕИСГП броят на тези събития ще спадне (въпреки, че системата ще бъде изградена 
по време на програмния период), 2013 г. може да бъде разгледана като базисна. Като 
използваме ставките за подмярка 8.1, които както бе споменато се считат за разумни, 
само това  би довело до необходимост от бюджет в размер на около 9 337 000 евро.  
Наред с това предложената подмярка предвижда възстановяването на увредени 
инвестиции, защитни съоръжения, инженерни работи, инсталации, пътеки и места за 
наблюдение на пожари, както и създаването на депа за съхранение на дървесина, 
добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия. Оценката на 
тези усилия може да възлезе на допълнителни  10 000 000 евро (според АНС щетите от 
пожари през последните 6 години се оценяват на 14 057 000 лв.) 
 
По подобен начин, рехабилитацията на съществуващите горски пътища (без да се 
взима предвид изграждането на нови пътища, чието въздействие е спорно във връзка с 
превантивните дейности), която е определена като една от слабостите в SWOT анализа, 
трябва да бъде подпомогната по тази мярка. Според Националната горска стратегия, от 
общо 28 000 км горски пътища, 21 000 км имат спешна нужда от рехабилитация. Дори 
и само за малка част от тях да може да се твърди, че са важни за превенцията от 
пожари и други природни опасности, може да се каже, че бюджет на стойност 
5 000 000  евро по това направление би бил разумен.  
В обобщение може да се каже, че повишение на бюджета за подмярката с около 
30 144 000 евро може да бъде добре обосновано.  
 

Подмярка 8.6. „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната 
стойност на горските екосистеми” “ 
Тази подмярка е разработена много добре. МЗХ може да обмисли варианта за 
пилотното й изпълнение, тъй като опитът в тази сфера в България е ограничен. Както е 
посочено в АНС собствениците и стопанисващите горите (особено на частни и 
общински гори) нямат необходимите познания и капацитет що се отнася до спазването 
на определена екологична цел.  
Част от термините, използвани в текстовете не са напълно коректни.  
 
Допустими операции: 
“Преобразуване на горската инфраструктура” – трябва да гласи “структурата на 
горите”. 

 
Условия за допустимост: 
“Изборът на дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на 
месторастене”- трябва да бъдат включени и различните видове храсти. Видовете 
трябва да бъдат типични за естествената растителност в района, като трябва да се 
използват местни видове.  
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Принципи на задаване на критерии за подбор: 

- “местоположение в близост до място по Натура 2000” – по-скоро в съседство 
до Натура 2000 

- „Използваните за залесяване дървесни видове са местни”- препоръчваме 
„Видовете, използвани за залесяване трябва да бъдат типични за естествената 
растителност в района и с местен произход.” 

 
Индикативен бюджет 
За подмярката е отделен бюджет в размер на 11 250 000 евро. Индикаторът, спрямо 
който ще се измерва постигнатият успех е свързан с броя дейности (инвестиции, 
подобряващи устойчивостта и стойността на горските екосистеми), като целта е 3 000. 
С оглед на последното, като се имат предвид предложените допустими разходи и 
видове дейности, ние считаме, че индикатор за площ би бил по-приложим. По 
отношение на бюджета, без да разполагаме с точна обосновка на разпределението му, 
можем да предоставим експертното си мнение, че цифрата е доста ниска и не отразява 
реалните потребности. Според указаното в АНС и оценката на потребностите, най-
належащите потребности са свързани с: 

- преобразуване на нискостеблени гори (като такива са класифицирани около 
1 339 917 ха); 

- Създаване на нови полезащитни пояси. 
Като се вземе предвид това, както и ролята на такива дейности за смекчаването на 
последствията от изменението на климата, препоръчваме повишаване на бюджета за 
подмярката с 10 000 000 евро.  
 

Подмярка 8.7. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти”  
Тази подмярка е разработена много добре. Конкретните коментари са свързани с: 

 
Допустими разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти:  

- „Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за 
първична преработка на дървесината, както и други работни операции, 
предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива”- 
препоръчваме включването на машини и оборудване за първична преработка на 
недървесни горски продукти („Закупуването или вземането на лизинг на нови 
машини и оборудване за първична преработка на дървесни и недървесни горски 
продукти, както и други работни операции, предхождащи промишлената 
преработка, до пазарната цена на актива”) 

 
Списък на производства и работни операции преди индустриалната преработка на 
дървесината и без производството на мебели: 
Препоръчваме МЗХ да прецени дали „Производство на врати и прозорци” 
представлява първична преработка на дървесина. 
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Индикативен бюджет 
За тази подмярка са отделени общо 24 300 000 евро (включително публични и частни 
инвестиции). Индикаторът спрямо който ще се измерва постигнатият успех е свързан с 
броя дейности за инвестиции в технологии в лесовъдството и първична 
преработка/маркетинг, като целта е 215. Считаме, че и бюджета и целта на показателя 
са реалистични. Трябва обаче да се направи допълнителна оценка по отношение на 
това доколко достатъчно е това за изпълнението при една от идентифицираните 
потребности, а именно  прочистки в млади гори (според АНС са извършени само 36.8% 
от планираните прочистки, без дърводобив). 
 
 

8.8. Мярка 9 – „Учредяване на групи и организации на производителите” 

 

Уместност  
Мярката е уместна спрямо нуждите, идентифицирани в АНС, въпреки че те трябва да 
бъдат прецизирани, за да бъдат в по-голяма степен ориентирани към проблема. 
Мярката е свързана с анализа и оценката на настоящото състояние на хранително-
вкусовата промишленост и хранителната верига. Очевидно е, че не всички потребности 
са идентифицирани и/или отразени, тъй като в настоящия вариант на ПРСР 2014-2020 
г. много потребности липсват или са формулирани чрез окачествяване, без никакви 
документирани данни.   
Мярката цели да допринесе за П3А чрез създаване на групи на производители. Групите 
на производителите се считат за инструмент за по-добро интегриране на първичните 
производители в хранителната верига. Схемите за качество, подкрепата на местния 
пазар и поддържането на къси вериги за доставки определят инструментите, които 
улесняват процеса на интеграция и създаването на групи на производителите. 
Мярката отговаря и на хоризонталните приоритети, въпреки че те не са изрично 
посочени в текста на програмата и мярката. Необходимо е по-точно обяснение относно 
приноса. Той трябва да отразява три измерения на устойчивост, която да отговаря на 
идентифицираните потребности (1. икономически т.е. намаляване на разходите, по-
добър достъп до техническо подпомагане и производствени суровини и ресурси, 
осигуряване на маркетингови дейности като събиране, сортиране, преработка, 
опаковане и/или транспорт, повишаване на конкурентоспособността на селското 
стопанство и хранително-преработвателната промишленост, по-добър достъп на 
малките и средни предприятия до пазара, по-добра конкурентоспособност в сравнение 
с по-големите производители и др.; 2. социални т.е. доставка на селскостопански 
продукти с по-добро качество и количество, по-силни позиции при преговорите с 
другите участници в хранителната верига и потребителите, осигуряване на заетост на 
местно ниво и 3. екологични т.е. намаляване на замърсяването, свързано с транспорта 
на храни и др.) 
Слабото място на АНС е липсващият анализ на хранителната верига, основни играчи и 
текущи тенденции във взаимоотношенията и взаимодействието между тях. 
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Идентифицирането на проблемите ще поясни защо подпомагането е предвидено за 
групи на производителите.  
Трябва да се вземе предвид и небалансираната производствена структура на селското 
стопанство (делът на производството на растителни култури е 67.3%, докато делът на 
животновъдството е около 15%). От гледна точка на хранителната верига, това е 
отрицателно развитие, тъй като животновъдството създава по-висока стойност и е част 
от по-дълга хранителна верига.  
Вероятно е необходимо определение за термините група и организация на 
производителите. Към момента те се употребяват като синоними или едновременно, 
разделени с “/”. Според формулировката на текста на мярката Наредба 11 от 15 май 
2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове 
и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение 
на одобрените операционни програми, организации на производители на плодове и 
зеленчуци, които не изпълнят условията (в член 5 на наредбата) могат да получат 
подпомагане за период от пет години като група на производители, ако изпълнят 
определени условия, разписани в член 6 на наредбата.  
 
Освен това в критериите за допустимост е посочено, че група/ организация на 
производителите трябва да отговаря на следните условия: „… 3. Да имат минимум 
четири членове; и 4. Годишната продадена (реализирана) продукция на организацията 
да е в размер не по-малко от 50 000 лв…” Тези критерии не отговарят на критериите в 
наредбата. Според нея, организация на производителите не може да има по-малко от 7 
члена и общият й годишен оборот трябва да е по-голям от 200 000 лв. (член 5). 
Съгласно член 6 група на производителите може да се регистрира ако тя има 4 члена и 
годишен оборот 100 000 лв. Препоръчваме в текста на мярката да бъде добавено 
пояснение и точно определение.  
Групи и организации на производителите, които отговарят на определението за „малки 
и средни производители” също са посочени като потенциални бенефициенти. В текста 
обаче не е включено определение за малки и средни производители или препратка към 
конкретен източник на информация. Критериите за допустимост трябва да бъдат ясни 
и прозрачни, както за потенциалните бенефициенти, така и за заинтересованите страни.  
 
Съгласуваност 
Като цяло, целите на мярката отговарят на приоритетите на ЕС за развитие на селските 
райони и на целите на Споразумението за партньорство (по-добра 
конкурентоспособност на МСП в селското стопанство и в сектор рибарство, по-
ефективно използване на ресурсите и опазване на околната среда, подкрепа за 
иновации и развитие на селскостопанския сектор, за да се гарантира продоволствената 
сигурност и производството на продукти с висока добавена стойност). Ние обаче 
препоръчваме да се установи йерархия на целите, за да се подобри връзката между 
обосновката на мярката и съответните показатели.  
Към момента не са идентифицирани ясни цели, което затруднява оценката относно 
съответствието с целите на други политики, както и относно това как ще се работи за 
отговаряне на потребностите на заинтересованите страни.     
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Съответствие 
АНС предоставя ограничени данни относно организацията на хранителната верига в 
България. В него пише, че броят на регистрираните организации (силно ограничено 
участие на земеделските стопани в групи и организации на производителите) възлиза 
на една организация, одобрена по мярка 142 „Създаване на организации на 
производителите” и още 12 групи на производителите, одобрени по Схема „Групи на 
производители на плодове и зеленчуци” по механизмите за подпомагане на пазара 
(общият брой на членовете им е 48 земеделски производители от различни сектори- 
зеленчукопроизводство, производство на плодове и оранжерийно производство). В 
заключение се посочва, че липсата на организации на производителите и малкият брой 
на пазари на производителите (10 пазара на производителите в цялата страна, съгласно 
Регистъра на пазарите на производителите в Р България) ограничава достъпа на 
земеделски производители до пазара.  
В текста на мярката, част обосновка на мярката, окачествяването на групите 
производители е представено теоретично (селскостопански маркетинг) „… 
Съвместният маркетинг на селскостопанските продукти ще подпомогне достъпа на 
малки и средни стопанства до пазара…” и т.н.  
Посочено е и окачествяването, че неблагоприятната структура на стопанствата и 
недостатъчното обединяване на земеделските стопани пречи на предлагането на 
селскостопански продукти с необходимото качество и количество, преработвателите 
изпитват недостиг на суровини и продукти и др. Тази информация не е достатъчна за 
обосноваване на мярката. Препоръките ни са следните: 

- да се предостави по-подробен анализ на броя на стопанствата, посредниците и 
преработващите единици, за да се осигури информация относно настоящото 
състояние на взаимовръзките и сътрудничеството по между им. Да се 
предостави и информация относно това дали сътрудничеството и съвместната 
им работа са в съответствие с конкретните правни изисквания. Те могат да се 
основават и на временни договори.  

- да се предостави информация относно количеството и качеството на 
продуктите, с които малките земеделски стопанства снабдяват пазарите, 
относно суровините за хранително-преработвателната индустрия, както и 
допълнителна информация като ниво на дистрибуционните разходи, брой 
дългосрочни договори с преработватели и търговци на едро, нива на пазарните 
цени (за да се оцени по-голямата пазарна мощ на посредниците и 
преработвателите), мащаб на консигнацията на стоки, качество на продукта, 
ниво на знанията и уменията в маркетинга и др. 

Данните трябва да съдържат констатации относно трудностите при достъпа до пазара 
(особено за малките стопанства), ограничената интеграция между селскостопанския и 
преработвателния отрасъл, ограничения вътрешен пазар за определени типове 
продукти (местни и биологични) като част от устойчивата хранителна верига.  
 
Разграничаване и допълняемост 
Разграничаването и допълняемостта спрямо другите оперативни програми са 
предвидени в цялата програма, но конкретно по отношение на мярка 9, разграничаване 
и  допълняемост не са представени. В края на текста е спомената разликата с член 17, 
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но не е представено никакво обяснение. Препоръчваме тази точка да бъде 
преразгледана и доразвита.  
 
Поуки от практиката 
Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите” отговаря на мярка 
142 „Създаване на групи на производителите”. Единствената информация относно 
предходния опит, свързан с изпълнението на мярката обаче е представен в точка IV. 
Обсъдени са поуките от практиката от програмата (стр. 118-119) и анализът на 
проблемите. За съжаление тези поуки не са залегнали в текста на мярката и не са взети 
предвид при дизайна й.  
Препоръчваме да се отразят следните основни проблеми и поуки от практиката по 
отношение на изпълнението на мярка 142 „Създаване на организации на 
производителите”, като поуките от практиката трябва да бъдат включени по подобаващ 
начин, за да се преодолее слабото сътрудничество между стопаните, което води до слаб 
интерес към мярка 142 (общо пет подадени проектопредложения на стойност 616000 
евро публични средства): 

- исторически предразсъдъци (коопериране при социализма),  
- липса на капацитет сред потенциалните членове на организацията за създаване 

и управление на организация с цел маркетинг;  
- липса на специалисти, които да могат да бъдат назначени; 
- проблеми, свързани със счетоводството, управлението на компания/кооперация, 

високите режийни разходи за юридическо лице (социални и здравни 
осигуровки, данъци, такси, счетоводни услуги); 

- ограничен достъп до финансиране, механизми за внасяне и възстановяване на 
данък добавена стойност (ДДС); 

- забавено обработване на единните заявления.  
До края на 2012 г. е одобрена само 1 организация, а от планираните разходи са усвоени 
само 0.7% (Годишен доклад за напредъка при изпълнението на ПРСР 2007-2013 г., стр. 
54).  
Препоръчваме да се вземат предвид хоризонталните въпроси и поуките от практиката, 
обсъдени за програмата като цяло (стр. 116-120), включително  информацията относно 
това как ще се решават тези проблеми в бъдеще (дори и те да продължават да бъдат 
разрешавани по същия начин).   
Минимални изисквания 
Оценката на минималните изисквания се основава на Приложение 1 от Проекта на 
Регламент за изпълнение на Комисията на Регламент № 1305/2013, като нашата оценка 
е, че мярката отговаря на минималните изисквания.  
Текстът на мярката обаче е непълен по отношение на проверяемостта и 
контролируемостта. Към момента са описани само проверяемостта и 
контролируемостта на условията, свързани с мярката (дейностите, посочени в бизнес 
плана трябва да бъдат завършени в рамките на 5 години след създаването на групите и 
организациите на производителите, които са избрани за подпомагане). Контролът по 
мярката ще се осъществява чрез верификация т.е. системни административни проверки 
на всички заявления и проверки на място. Препоръчваме да се включи текст относно 
оценката на проверяемостта и контролируемостта на мярката от страна на МЗХ и РА, 
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както и описание на възможните рискове при изпълнението и действия, които да се 
свързани със смекчаване на тези рискове.   
Тази точка се отнася и до поуките от практиката, като за изпълнението на мярката е 
важно тя да отразява както положителните въздействия, така и проблемите, описани в 
АНС, защото споменатата точка не е достатъчно изчерпателна.  
 
Очаквани продукти/дейности, резултати и въздействие  
Както при повечето други мерки, текстът на мярката не съдържа информация, която да 
позволява оценка на очакваните продукти/дейности, резултати и въздействие. В Плана 
на показателите има информация относно разпределението на бюджетите по мерките, 
общите инвестиции и общите публични разходи. Необходимо е по-ясно обяснение на 
цифрите, за да се подобри последователността и интервенционната логика на мярката.  
Препоръчваме ясно да се обясни как са определени планираните очаквани 
продукти/дейности, дори и да настъпи промяна в настоящите цифри. И най-важното, 
въпреки изключително отрицателния предходен опит (5 кандидати и само 1 одобрено 
проектопредложение) и липсата на планирани дейности за преодоляване на посочените 
проблеми от предходния период, все пак се очаква да се регистрират 40 организации с 
общ брой на членуващите земеделски стопани 170.  
 
Ефикасност 
Не е възможно да се оцени нивото на изпълнението или това как икономическите 
ресурси ще бъдат преобразувани в резултати, като се има предвид, че липсват два 
основни елемента: 

1) В текста няма информация относно очакваните резултати;  
2) В текста няма информация относно подходите към изпълнението.  

 
Ефективност 
Оценката е невъзможна поради липсата на информация за планираните цели и 
съответните очаквани продукти/дейности.  
 
Устойчивост 
В дългосрочен план, социалните, икономически и екологични ползи ще бъдат 
постигнати, когато следните отрицателни тенденции бъдат преодолени: къси вериги на 
доставките и развитие на местните пазари, оптимизация на хранителните вериги и 
скъсяване на пътя до крайния потребител, повишена продоволствена сигурност и 
безопасност, създаване на работни места, управление и планиране на риска.  
 

8.9. Мярка 10 – „Агроекология и климат” 

Мярката „Агроекология и климат” продължава да бъде задължителна за изпълнение в 
рамките на ПРСР мярка в държавите-членки. Очаква се опитът, придобит в България 
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при изпълнението на мярка 214 „Агро-екологични плащания” в предходния програмен 
период да е включен в програмирането на новата мярка и допълнителния й фокус 
върху климата.  
 
Уместност 
Като цяло мярката е приложима към идентифицираните в АНС потребности. При 
програмирането на мярката  са включени две подмерки и общо шест схеми. Три от 
схемите са пряко свързани с принос към опазването на биоразнообразието- (а), (б) и 
(г); една схема допринася за контрола на почвената ерозия (в), а две схеми допринасят 
за агробиоразнообразието (д),(е): 
 

Подмярка: 10.1. „Плащания за ангажименти, свързани с агроекология и климат” 
с четири схеми:   

a) „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна 
стойност”;  

b) „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с 
орнитологично значение”;  

c) „Контрол на почвената ерозия”;  
d) „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) ”.  

 
Подмярка: 10.2. „Опазване на застрашени от изчезване местни породи и 
сортове, важни за селското стопанство”  

e) „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското 
стопанство”; 

f) „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското 
стопанство”. 

 
Предложените схеми за опазване на биоразнообразието и контрол на почвената ерозия 
са пряко свързани с потребностите, описани в АНС. Анализът и обосновката на 
схемите за агробиоразнообразие във всички точки от ПРСР 2014-2020 г. обаче не са 
добри.  Това е особено очевидно при сортовете, за които в целия АНС могат да бъдат 
намерени само няколко думи (буквално). Ако МЗХ иска да запази тази схема в мярка 
10, ние препоръчваме обосновката й в цялата програма да бъде подобрена значително.  
В АНС се говори и за проблеми с качеството на водите. В оценката на потребностите 
на ПО 4Б не се прави връзка между решенията на този проблем и плащанията на площ 
като напр. мярката за агроекология и климат. От тази гледна точка приемаме факта, че 
няма схема за това.  
В същото време трябва да се отбележи, че в точката за комбиниране на мерки за ПО 
4Б, мярка 10.1 е посочена като потенциална мярка. Това трябва да се съгласува.  
Трябва да се подчертае също, че подсхемата за сеитбооборот за управление на водите и 
почвите от мярка 214, ПРСР 2007-2013 г., ще продължи да се изпълнява до 2017 г. Това 
се дължи на факта, че през 2013 г. се наблюдава невероятно усвояване по подсхемата, 
което достига до 687 669 ха, с ангажимент за период от пет години. При това 
положение, дори и схемата да не продължи да се изпълнява в рамките н ПРСР 2014-
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2020 г., тя ще продължи да се изпълнява на терен. Да не говорим за това, че по нея ще 
се усвои значителна част от общия бюджет по мярка 10.   
В мярката е описана връзката с изменението на климата и адаптацията към него. 
Дейностите, които са свързани с климата са част от подмярка 10.1 „Плащания за 
ангажименти, свързани с агроекология и климат”- „Поддържане на местообитанията на 
защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение” и „Контрол на 
почвената ерозия” са пряко свързани с изменението на климата. Елементът 
пасторализъм, свързан с „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) ” 
също може да се счита за такъв, който има принос към дейностите, свързани с климата.  
 
Съгласуваност 
Като цяло изглежда, че мярката е съгласувана с целите за опазване на 
биоразнообразието и контрол на почвената ерозия. Както за мярката, така и за 
отделните схеми обаче няма никакви цели- нито общи, нито конкретни. Препоръчваме 
да се определят конкретни цели за мярката и схемите. 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.  
 
Съответствие 
Има общо съответствие между различните елементи на ПРСР при потребностите по 
отношение на опазването на биоразнообразието и контрола на почвената ерозия и 
интервенционната логика. Както обаче беше отбелязано в съответните точки, липсват 
конкретни цифри, дейности и обяснение на връзките между тях.  
Основен проблем е фактът, че цифрите за нивата на целите се появяват единствено във 
файла за Плана на показателите и не са интегрирани в целия текст.  
Пример: 
В описанието на мярката никъде, за никоя от схемите, не се споменават нива на целите 
за очаквани продукти и бюджети.  
Някои цифри се появяват единствено в Плана на показателите и често между тях има 
разминавания: 
В лист “П4” за мярка 10 пише “площ (ха) по агроекология и климат (10.1)” 109 000 ха. 
В лист “Приложение 1 A1 П4” пише 1- Агроекология и климат 10.1 (28) схема 1 – 
95 000 ха; схема 2 80 000 ха; или общо за  схема 1 и схема 2- 175 000 ха. 
А това са само две от общо четирите схеми по мярка 10.1. 
Препоръчваме за всяка схема да се зададат нива на целите и да се гарантира 
последователността между тях.  
В схема „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с 
орнитологично значение” трябва да се обърне внимание на друг аспект на 
последователността. В точка III.4 от проекта на ПРСР бе обсъдено доколко правилен е 
подходът за идентифициране на земи с ВПС в обработваеми земи. Като вземем 
предвид необходимостта АЕ подпомагане да бъде насочено обаче ние препоръчваме 
географският обхват на тази схема да бъде ограничен до парцели с местообитания от 
орнитологично значение, както са определени от Българско дружество за защита на 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

157 
Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 

 

птиците. Това вече бе приложено в предходния програмен период и доказа, че работи 
успешно.  
 
Разграничаване и допълняемост 
Подпомагането на площ по мярка 10 е тясно свързано с плащанията по Стълб I. Тъй 
като по екологичния компонент все още не е постигнато съгласие, ние подчертаваме 
необходимостта да се изработи ново определение за постоянни пасища за плащанията 
по Стълб I.  В предходния програмен период чрез определението за постоянни пасища, 
прието в България, бяха изключени 738 939.71 ха затревени площи с храсти (таблица 
65). Национални експерти по биоразнообразие и животновъди многократно са 
заявявали, че наличието на храсти е типично за пасищата в нашата климатични зона. 
Въпреки това, много заявления бяха отхвърлени поради недопустимост за подпомагане 
на земите или субсидиите им бяха намалени до 0 лв. 
Има два потенциални варианта, които могат да бъдат разработени: 

1) Вариант разграничаване: прилага се подходът от предходния програмен период, 
прилаган след 2011 г.- дава се възможност пасища, които не са допустими за 
подпомагане по Стълб I да бъдат допустими за подпомагане по мярка 10.  

2) Вариант допълняемост: специфичните на национално ниво пасища с храсти да 
бъдат допустими за подпомагане и по Стълб I и II. Ясно е, че това е 
предпочитаният вариант, като той ще бъде справедлив и спрямо 
бенефициентите по схеми (а) и (г). 

Всички други бенефициенти по схеми за обработваеми земи (б) и (в) ще бъдат 
допустими за плащания по Стълб I и II. 
Друг аспект, на който трябва да се обърне внимание е разграничаването между 
екологичния механизъм за разнообразяване на културите и плащанията по схемата от 
2013г. за сеитбооборот, които ще се финансират по ПРСР 2014-2020 г. през 2016 и 2017 
г. Ако има припокриване на изискванията за управление, ситуацията трябва да бъде 
преоценена във връзка с промяна на базовите изисквания, цялостна промяна или 
изобщо никаква промяна.  
Поуки от практиката 
В настоящия текст на мярката не са обсъдени процедурите за изпълнение, тъй като 
повечето от тях ще бъдат включени в наредба за прилагането. Поради решаващите 
поуки, които трябва да бъдат извадени от изпълнението на ос 2 в предходния 
програмен период, съвсем на кратко тук ще посочим най-важния опит, въпреки че той 
вече бе споменат при оценката на глава IV „Поуки от практиката” на проекта на ПРСР 
(виж глава II.4.12 в настоящия доклад), за да може да бъде обхванат по подходящ 
начин в дизайна на мярката: 
Логиката на изпълнение в новия програмен период трябва 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.  
Прегледът на изпълнението на АЕ мярка в периода 2007-2013 г. разкрива, че логиката е 
обърната: ударението е поставено във все по-голяма степен върху документацията и 
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техническите подробности, при липса на които или в случай на грешка при тях, може  
да се стигне до отхвърляне на заявлението или до субсидия в размер на 0 лв. В същото 
време, неспазването на АЕ ангажименти, които са основната цел и представляват 
обосновката за това мярката изобщо да я има като такава, може да доведе до  глоба от 
максимум 5%.  
С други думи, ако даден земеделски стопанин изпълни агро-екологичния си 
ангажимент и осигури положителен принос към опазването на околната среда, но няма 
или  пропусне да подаде един единствен документ, той е изправен пред опасността да 
получи субсидия в размер на 0 лв.  
От друга страна обаче ако даден стопанин не спази агро-екологичния си ангажимент, 
но е подал в Разплащателната агенция всички необходими документи, субсидията му 
ще бъде намалена с 1% или 2%, най-много с 5%.  
Този тип приоритетно подреждане застрашава цялото изпълнение на АЕ мярка и 
очакваните положителни  дейности/резултати и въздействие.  
Силно препоръчваме да се обърне внимание на този подход при изпълнението и това 
да стане част от дизайна на мярка 10.  
 
Минимални изисквания 
Оценката на минималните изисквания се основава на Приложение 1 от Проекта на 
Регламент за изпълнение на Комисията (версия 4.0 от 18 декември 2013 г.) на 
Регламент № 1305/2013. 
В текста на мярката не се съдържа информация относно проверяемостта и 
контролируемостта на мярката. Екипът оценители би искал да подчертае важността на 
този елемент, тъй като той е тясно свързан с поуките от практиката, описани в 
предходните абзаци и препоръката, направена в тази връзка.  
Във връзка с конкретните изисквания за мярката „Агроекология и климат”, в текста се 
правят препратки към информация в приложения, които обаче не са приложени, в 
резултат на което те не са достъпни за екипа оценители. Тази информация включва 
например: 

- Списък на местни породи, застрашени от изчезване в селското стопанство;  
- Списък на растителни генетични ресурси, застрашени от генетична ерозия;  
- Описание на методологията и  агрономическите допускания и параметри, които 

са приложими при изчисляването на плащанията за агроекология и климат. 
Нещо важно е, че не са представени никакви ставки за плащания по никоя от АЕ схеми 
по  мярка 10. Това е основен недостатък на представения проект на мярката.  
Както и при други случаи, с други мерки, липсата на ставки за плащания и на цели и 
нива на конкретните параметри по отделните схеми представлява сериозно 
препятствие пред количествената оценка на мярката, което оказва отрицателно 
въздействие и върху качествената й оценка.  
 
Очаквани продукти/дейности, резултати и въздействие 
Както вече бе посочено, в текста на мярката не са споменати никакви цифри. 
Единствените налични цифри са тези в Плана на показателите, но между тях има 
значителни разминавания.  
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Преди да започнем подробно да говорим за разминаването между цифрите в Плана на 
показателите обаче, ние сме задължени още веднъж да подчертаем проблема, свързан с 
бюджета, отделен за схемата за сеитбооборот от 2013 г. по мярка 214, за 2016 и 2017 г., 
Към момента този бюджет възлиза на 69% от целия бюджет, за целия период 2014-
2020 г., по мярка 10 „Агроекология и климат” като това представлява много сериозно 
препятствие (по-подробно обяснение може да бъде намерено в глава II.4.12 „Поуки от 
практиката”). Поради това, в новия програмен период за нови ангажименти и дейности 
остават по-малко от 30% от планирания бюджет. Това е неприемливо и необосновано 
предвид повишените изисквания за даване на приоритет и ускоряване на работата по 
въпросите, свързани с  околната среда и климата в новата ПРСР 2014-2020 г.  
 
Цифри в Плана на показателите: 
Лист “П4”:  мярка 10 “Площ (ха) по агроекология и климат (10.1)” 109 000 ха. 
Лист “Приложение 1 О1 П4” гласи 1- Агроекология и климат 10.1 (28)  
Схема 1: 95 000 ха, не е обяснено, но изглежда покрива схеми (а), (б) и (г).   
Схема 2: 80 000 ха, изглежда покрива схема (в) 
 
Тъй като в оценката на потребностите, интервенционната логика или целите по 
мярката и схемите не са представени никакви цифри, нашите изчисления се основават 
на усвояването/декларираните площи от предходния програмен период (2013 г.), както 
и на процента на повишение от 2011 г. до сега.   
 
Декларирани са общо 89 500 ха (закръглено). Процентът на повишение при 
усвояването през 2011/2012, както и през 2013/2012 по тези мерки е съответно 14% и 
67%. 
 
Таблица 9: Декларирани площи по подмярка 10.1 през 2013 г. 

схема 2014-2020 г. схема 2007-2013 г. Декларирани площи от 
кампания 2013 г. 

(закръглено) 
(a) Възстановяване и поддържане 
на затревени площи с висока 
природна стойност;  

Управление на 
затревени площи с ВПС  

48 500 ха 

(b) Поддържане на 
местообитанията на защитени 
видове в обработваеми земи с 
орнитологично значение; 

Управление на 
обработваеми земи с 
ВПС в ОВМ  

14 200 ха 

(c) Контрол на почвената ерозия Контрол на почвената 
ерозия 

6 800 ха 

(d) Традиционни практики за 
сезонна паша (пасторализъм) 

Пасторализъм 20 000 ха 

Общо  89 500 ха 
Източник: Изчисления на екипа оценители по предварителната оценка, април 2014 г. 

За нуждите на изчисленията на очакваните продукти/дейности по мярка 10.1, приемаме 
годишен ръст от 20%. Единственото изключение е мярка „Пасторализъм”, която се 
изпълнява в национални паркове и наличната площ е ограничена. Като се направи 
екстраполация въз основа на базовата година (2014г.), общият очакван 
продукт/дейност по отношение на площта е 233 926 ха. Площите при които фокусът 
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пада върху биоразнообразието се очаква да бъдат 213 621 ха. Площите при които 
фокусът пада върху контрола на почвената ерозия се очаква да обхванат  20 305 ха.  
 
Таблица 10: Прогнозни очаквани резултати/дейности по мярка 10.1, изчислени чрез екстраполация от 
базовата 2014 г. 

Схеми по  10.1. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(a) Затревени площи с ВПС 48 500 58 200 69 840 83 808 100 570 120 684 144 820 

(b) ОВМ местообитания в 
обработваеми земи 14 200 17 040 20 448 24 538 29 445 35 334 42 401 

(c) Контрол на почвената 
ерозия  6 800 8 160 9 792 11 750 14 100 16 921 20 305 

(d) Пасторализъм 20 000 24 000 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400 

Общо 89 500 107 400 126 480 146 496 170 515 199 338 233 926 

Източник: Изчисления на екипа оценители по предварителната оценка, април 2014г. 

Упражнението с екстраполацията показва подценяване на площите с фокус върху 
биоразнообразието със 118 621 ха, докато площите с фокус върху контрола на 
почвената ерозия са надценени с 59 695 ха. Бихме искали да подчертаем обаче, че ако 
проблемите с изпълнението при схемата за контрол на почвената ерозия бъдат 
разрешени, много е вероятно усвояването лесно да може да достигне до целево ниво от 
80 000 хаa. За периода 2007-2013 г. тази схема е записана като схемата с най-големи 
колебания при усвояването по отношение на декларирани площи и брой 
бенефициенти, което не се е подобрило дори и след 2011 г. (за повече подробности виж 
глава II.4.12 „Поуки от практиката”).  
Същият подход е използван при изчислението на прогнозата за необходимия бюджет; 
използвани са ставките на плащанията от 2013 г.:  
 
Таблица 11: Прогнозен бюджет на ха по схеми от подмярка 10.1  

Схеми по 10.1. Ставка на плащанията 

(средно, закръглено) 

(a) Затревени площи с ВПС 155 евро/ха 

(b) ОВМ местообитания в 
обработваеми земи 

165 евро/ха 

(c) Контрол на почвената 
ерозия 

100 евро/ха 

(d) Пасторализъм 155 евро/ха 

Източник: Изчисления на екипа оценители по предварителната оценка, април 2014г. 

Полученият финансов план по подмярка 10.1 сочи общ индикативен бюджет за целия 
период (включително плащанията по правилото n+2) от 234 551 615 евро. Това е 
прогноза за подмярка 10.1. Когато се изчислява целия бюджет за мярка 10, трябва, 
разбира се, да се изчисли и бюджета по подмярка 10.2.  
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Това частично индикативно изчисление показва, че трябва да се намери адекватно 
решение на проблема с подсхемата за сеитбооборот от 2013 г. В противен случай 
бюджетът за мярка „Агроекология и климат” ще трябва да бъде повишен, за да може да 
отговори на потребностите в новия програмен период.  
Таблица 12: Общ индикативен бюджет по подмярка 10.1 

Подмярка 10.1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(a) Затревени 
площи с ВПС 

7 517 500 9 021 000 10 825 200 12 990 240 15 588 288 18 705 946 22 447 135 22 447 135 22 447 135 

(b) ОВМ 
местообитания 
в обработваеми 
земи 

2 343 000 2 811 600 3 373 920 4 048 704 4 858 445 5 830 134 6 996 161 6 996 161 6 996 161 

(c) Контрол на 
почвената 
ерозия 

680 000 816 000 979 200 1 175 040 1 410 048 1 692 058 2 030 469 2 030 469 2 030 469 

(d) 
Пасторализъм 

3 100 000 3 720 000 4 092 000 4 092 000 4 092 000 4 092 000 4 092 000 4 092 000 4 092 000 

Общо на 
година  

13 640 500 16 368 600 19 270 320 22 305 984 25 948 781 30 320 137 22 447 135 22 447 135 35565764 

Общ индикативен бюджет 2014-2020 г.   163 420 086 евро   

Общ индикативен бюджет 2014-2022 (n+2)     234 551 615 евро 

Източник: Изчисления на екипа оценители по предварителната оценка, април 2014г. 

 
Ефикасност 
Поради липса на информация относно очакваните резултати и подходите за 
изпълнение, на този етап е невъзможно да се направи оценка на очакваната 
ефикасност. Сигурно е обаче, че ако подходът за изпълнението през 2014-2020 г. не 
бъде променен драстично в сравнение с този от 2007-2013 г., постигнатите екологични 
резултати ще бъдат много малко и ще бъдат постигнати на много висока цена. (за 
повече подробности виж глава II.4.12 „Поуки от практиката”). 
 
 
 
Ефективност 
Поради липса на информация относно очакваните продукти/дейности и планираните 
цели, на този етап е невъзможно да се направи оценка на очакваната ефективност. 
 
Устойчивост 
Мярката цели да допринесе за опазването на биоразнообразието, контрола на 
почвената ерозия, опазването на агробиоекологията, както и за смекчаването на 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

162 
Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 

 

последствията от изменението на климата. Ангажиментите са за период от пет години, 
като съществува вариант за удължаване на срока с две допълнителни години. 
Следователно се очаква, че положителното въздействие върху околната среда трябва 
да се реализира в рамките на този период. Освен това, повечето от бенефициентите за 
периода 2007-2013 г. по схемите изпълнявани към онзи момент, имат стопанства с 
размер под 100 ха (за повече подробности виж глава II.4.12 „Поуки от практиката”). 
Този факт показва, че бенефициентите са били предимно семейни стопанства, което на 
свой ред е потвърдено от констатациите в междинната оценка. Следователно се очаква 
подпомагането по тази мярка да донесе и социални и икономически ползи за селските 
райони.  
 

8.10. Мярка 11 – „Биологично земеделие” 

 
В този програмен период, за първи път, подпомагането за биологично земеделие ще се 
предоставя по отделна, целенасочена мярка. В периода 2007-2013 г. то е част от мярка 
214 „Агро-екологични плащания”, като при него се наблюдава стабилен годишен ръст 
на усвояването, както при земеделските стопани така и при земите. Броят на 
проектопредложенията се увеличава седем пъти (от около 300 през 2008 г. до 
приблизително 2120 през 2013 г.) Повишението при декларираните площи е от  6 400 
ха до 39 500 ха в съответните години (за повече подробности виж глава II.4.12 „Поуки 
от практиката”).  
 
Уместност  
Като цяло мярката е добре структурирана и обосновката за изпълнението й е 
подходяща. Мярката продължава изпълнението на биологичните схеми от предходния 
програмен период. Разглежда се и включването на подпомагане за биологично 
животновъдство, което е потребност идентифицирана още по време на междинната 
оценка на ПРСР 2007-2013 г. От тази гледна точка, предвиденото допълнително 
подпомагане за биологично животновъдство ще подобри уместността на мярката по 
отношение на реалните потребности на животновъдите, занимаващи се с биологично 
животновъдство.  
 
Съгласуваност 
Мярката не съдържа общи и специфични цели, което е ясен недостатък.  Най-вероятно 
това се дължи на факта, че фишът на мярката и изискванията, очертани в Проекта на 
Регламент за изпълнение на Комисията на Регламент № 1305/2013 не го изискват 
изрично. От гледна тока на логиката на програмиране обаче всяка мярка трябва да има 
конкретни общи и специфични цели, които ще концентрират, засилват и насочват 
изпълнението, като в същото време ще дават възможност за ефективно наблюдение на 
очакваните продукти/дейности и резултати.  
В резултат на това се препоръчва по мярка 11 да се разработят конкретни общи цели, 
както и специфични цели по всяка подмярка и схема.  
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Съответствие 
Очаква се мярката да допринесе за приоритетна област 4Б, което е в съответствие с 
описанието на потребностите в съответната точка. Освен това, в обосновката на 
мярката е очертан основният принос и към други приоритетни области (ПО) като напр. 
ПО 4А, 4 В и приоритети 1 и 6.  
Биологичното земеделие играе важна роля по отношение на дейностите, свързани с 
изменението на климата. Това обаче не е споменато в описанието на мярката. 
Препоръчваме включването на съответния текст за изменението на климата в 
обосновката на мярката, както и да се помисли за принос към ПО 5Д 
Всичко това трябва да бъде съгласувано и в Плана на показателите. В момента в лист 
„Приложение 1 А1 П4” не е отразен никакъв принос от страна на биологичното 
земеделие за никой от екологичните приоритети. Освен това в лист „П4” такъв принос 
не се използва за изчислението на общата физическа площ по П4 4Б. 
 
Разграничаване и допълняемост 
Най-важното разграничаване при мярка 11 „Биологично земеделие” е спрямо мерки 10 
”Агроекология и климат” и 12 „Плащания по Натура 2000”.  
Посочените възможни комбинации от мерки изключват единствено подмярка 10.1 
схема за „Поддържане на затревени площи с ВПС”.  
Препоръчваме да се разгледат разграничителните линии със следните мерки и схеми: 

• Подмярка 10.1: Схема за контрол на почвената ерозия, изискване по 
управлението „Въвеждане на почвозащитни предкултури - прилагане на 
подходящи сеитбооборотни практики със задължително присъствие на азот-
фиксиращи култури”, и  

• Подмярка 12.1: „Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000“ 
и  

• Подмярка 12.3: „Компенсаторни плащания за земеделска площ в речен басейн с 
план за управление“. 

 
С това не казваме, че тези комбинации не трябва да бъдат разрешени. Изискванията по 
управлението по всяка подмярка трябва да бъдат оценени, за да се гарантира, че 
комбинираното прилагане няма да доведе до двойно финансиране. Ако се констатира 
такава ситуация, МЗХ трябва да реши дали да забрани комбинацията или да изчисли 
конкретни компенсационни ставки за тази комбинации, така че двойното финансиране 
на изискването за управление да бъде избегнато.  
Тези съображения трябва бъдат отразени  и в методологията за изчисление на 
плащанията, която на този етап не е достъпна за нас.  
Поуки от практиката 
Според нас трябва да се разгледат две основни поуки от практиката: 
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- Поуките от практиката относно уместността и обхвата на мярката (напр. 
липсата на подпомагане за животновъди, занимаващи се с биологично 
животновъдство, посочена като недостатък по-горе) да бъдат взети предвид при 
новата мярка.  

- Поуките от практиката относно подходите за изпълнение и 
предизвикателствата. Поради липсата на описание, този аспект трудно подлежи 
на предварителна оценка въз основа на настоящата форма на мярката.  

 
Минимални изисквания 
В текста на мярката не се съдържа информация относно проверяемостта и 
контролируемостта й. Бихме искали да подчертаем важността на този елемент, тъй 
като той е тясно свързан с поуките от практиката.  
По отношение на специфичните изисквания за мярка „Биологично земеделие”, в текста 
се прави препратка към Приложение, което не е приложено и съответно ние нямаме 
достъп до него: 

- Описание на методологията и агрономическите допускания и параметри, които 
са приложими при изчисляването на плащанията за биологично земеделие. 
Описани са обаче някои от елементите на методологията за изчисляване, което 
се оценява, но това не е достатъчно.  

- Важно е, че по мярка 11 не са представени никакви ставки за плащане. Това е 
основен недостатък на представения проект на мярката. 

 
Очаквани продукти/дейности, резултати и въздействие 
В текста на мярката не са посочени никакви цифри, а единствените налични цифри са 
тези в Плана на показателите:  
 
Лист “П4”:  мярка 11: 
Преминаване към биологично земеделие (11.1) 23 000 ха 
Поддържане на биологично земеделие (11.2) 12 000 ха 
или общо 35 000 ха. 
Стойността от 35 000 ха е по-ниска от декларираните през 2013 г. площи от 39 500 ха 
(закръглена стойност), като ангажиментът, който се поема е за период от пет години. В 
резултат на това, това ниво на зададената цел изглежда нереалистично и необосновано.  
Появата на подобни несъответствия е вероятна и възможна, тъй като в оценката на 
потребностите, интервенционната логика или целите по мярката и схемите не са 
представени или обосновани никакви цифри. Въпреки това несъответствията трябва да 
бъдат коригирани. 
За да направим условно изчисление на очакваните продукти/дейности (ха), ние  се 
позоваваме на усвояването/декларираните площи от предходния програмен период 
(последната година от него- 2013 г.), както на процента на повишение от 2011 г. до 
сега.   
Общо декларираните по мярка 214, схема за биологично земеделие, площи са 39 500 ха 
(закръглена стойност). Процентът на повишение на усвояването през последните 
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четири години от 2010 г. до сега е средно 35 %. Ние считаме, че това ниво на интерес 
ще се запази (за повече подробности виж тока II.1.3.5 „Биологично земеделие”). 
 
Таблица 13: Условно изчисление на очаквания продукт/дейност по отношение на площ (ха)  

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Мярка 11 39 500 53 325 71 989 97 185 131 199 177 119 239 111 

Източник: Изчисления на екипа оценители по предварителната оценка, април 2014 г. 

Тези условни изчисления показват, че ако настоящият динамичен ръст се запази и 
получи ефективна подкрепа в новия програмен период, очакваният продукт/дейност 
може да достигне 239 111 ха. Следователно, посочените 35 000 ха представляват 
сериозно подценяване на потребностите и потенциала на биологичното земеделие.  
Освен това, 239 111 ха представляват 5.3% от цялата земеделска земя (базова година) 
[както е посочено в лист П4, клетка Б6]. Ако това се превърне в нивото на целта по 
мярка 11, то тази мярка ще допринесе значително и ефективно за постигането на 
националната цел от 8% ИЗП, която да се използва за биологично земеделие.  
Изчисляването на условен бюджет, който да покрие ниво на целта от 239 111 ха не е 
толкова еднозначно. За новия програмен период няма ставки за плащания, в резултат 
на което приемаме средно ниво на плащането за ангажименти, свързани с биологично 
земеделие за периода 2014-2020 г. от 450 евро/ха. Забележка. Тук не са взети предвид 
допълнителните плащания за биологично животновъдство.  
Таблица 14: Изчисление на условния бюджет въз основа на очаквана площ (без подпомагането за биологично 
животновъдство)  (в евро) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

17 775 000 23 996 250 32 394 938 43 733 166 59 039 774 79 703 694 107 599 987 107 599 987 107 599 987 

Бюджет за 2014-2020 г. (без животновъдство) 364 242 808   

Бюджет за 2014-2020 г.включително правилото n+2 (без животновъдство) 579 442 783 

Източник: Изчисления на екипа оценители по предварителната оценка, април 2014 г. 

Изчислението на условния бюджет сочи, че за да се постигне очакван продукт/дейност 
от 239 111 ха ще са необходими поне 579 442 783 евро. Отпуснатият към момента 
бюджет е 102 906 494.5 евро или повече от пет пъти по-нисък.  
 
Ефикасност 
Не е възможно да се оцени нивото на изпълнение или как икономическите ресурси ще 
се преобразуват в резултати поради факта, че ключови въпроси липсват. 
 
Ефективност 
На този етап е невъзможно да се извърши оценка поради липса на информация относно 
планираните цели и съответните очаквани продукти/дейности. 
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Устойчивост 
Очаква се мярката да има положително въздействие и принос за устойчивостта на 
селските райони чрез приноса й за екологичните въпроси, въпросите, свързани със 
смекчаване на последствията от изменението на климата и подпомагането на 
стопанства със среден размер 20-40 ха, повечето от които семейни стопанства. Освен 
това предвид факта, че повечето земеделски стопани, занимаващи се с биологично 
земеделие предпочитат да създават къси вериги на доставките, това се очаква да 
допринесе и за социалното сближаване в селските райони.  
 

8.11. Мярка 12 - “Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите” 

 
Концепцията на мярката е силно концентрирана върху приноса към конкретни 
екологични продукти/дейности, което се оценява високо. Жалко е обаче, че мярката не 
е достатъчно добре развита, за да може да бъде подложена на изчерпателна оценка. 
Освен общото описание на обосновката, по мярката няма текст, който да обяснява 
потребностите, общите и специфичните цели, ограниченията при управлението, които 
трябва да бъдат компенсирани и т.н. в България.  
Мярка 12 е създадена така, че по нея да се изпълняват всички три възможни подмерки:  

- Подмярка 12.1 „Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000”  
- Подмярка 12.2 „Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000” 
- Подмярка 12.3 „Компенсаторни плащания за земеделски площи в речни басейни 

с план за управление”. 
 
 
Уместност  
Обосновката на мярката е приложима спрямо АНС и оценката на потребностите във 
връзка със зоните от Натура 2000 в земеделски земи. Никъде не са споменати гори в 
зони от Натура 2000, въпреки че за тях е планирана отделна подмярка.  
 
Въпросите, свързани с водите, за чието разрешаване мярката се очаква да допринесе, се 
отнасят до два проблема, които не са анализирани или дори споменати в АНС, 
оценката на потребностите или интервенционната логика. Те са „намаляване на 
емисиите на опасни вещества във водите” и  „контрол на трансграничните проблеми 
с водите”. Друг нов проблем, свързан с тази приоритетна област и мярка е проблемът 
с „осигуряването на снабдяването с питейна вода на населението”. От тази гледна 
точка не е ясно към разрешаването на кои от всички тези проблеми с водите мярката 
ще допринася. В резултат на това препоръчваме тази част от обосновката да се 
преразгледа и се разработи така, че да стане по-концентрирана, по-конкретна и по-
прозрачна.  
Освен това, предвид факта, че мярката е за компенсации за ограничения, наложени на 
земеделски стопани или управители на гори заради изисквания по Натура 2000 или 
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ПУРБ, ние препоръчваме типът ограничения, които ще бъдат компенсирани да бъдат 
описани и обосновани тук. 
 
Съгласуваност 
Като цяло мярката е съгласувана с общите политики на Натура 2000 и РДВ. Не са 
определени обаче цели за мярката и подмерките, за да може да се направи оценка на 
реалната й съгласуваност.  
Освен това, както е посочено по-горе, не е ясно за кой тип ограничения ще се 
предоставят компенсации по мярката. Дали това са най-важните ограничения от гледна 
точка на земеделските стопани и управителите на гори? Дали това са най-подходящите 
за подпомагане ограничения от гледна точка на биоразнообразието или управлението 
на водите? Кой тип ограничение е по-важен и какви са компромисите? 
Ще дадем пример, който сме посочвали и при предходно подаване на коментари: 
 “Мярка 12.3. Допустими дейности:  
„Забрани и режими за дейности в земеделски земи, попадащи в обхвата на речен 
басейн с план за управление” 
 
Цялата територия на България е разделена между четири основни речни басейна- 
Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски. Всички те имат 
планове за управление на речен басейн, одобрени още през 2010 г. Това на практика 
означава, че цялата територия на страната е допустима. Освен това всеки от тях има 
дълъг списък с мерки, наречен Програма от мерки. Така, че кой ще решава кои 
ограничения ще се компенсират? Дали подпомагането ще бъде насочено така, че да се 
гарантират измерими екологични продукти/дейности? 
Тези въпроси трябва да бъдат разрешени, за да се осигури последователност между 
съответните политики на ЕС и въпросите от национално значение.  
По отношение на обхвата препоръчваме подмерки 12.1 и 12.2 да бъдат насочени към 
местообитанията определени като приоритет 1, както е указано в Националната 
приоритетна рамка за действие за опазване на биоразнообразието в Натура 2000 в 
България.  
Препоръчваме подмярка 12.3 да се концентрира върху компенсации за ограничения 
при управлението във влажни зони и земеделски земи с високи водни нива. По този 
начин подмярката ще допринася едновременно за управлението на водите и опазването 
на биоразнообразието.  
 
Съответствие 
Както вече беше посочено, в обосновката на мярката се въвеждат нови проблеми, 
свързани с водите, които не са разгледани в АНС, като въпросите и потребностите, 
свързани с горите са напълно пропуснати.  
В останалите части на мярката няма препратки към биоразнообразието или 
потребностите, общите и специфични цели, нивата на очакваните продукти/дейности и 
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т.н., свързани с водите. В съдържанието под заглавията се обръща внимание 
единствено на технически и административни въпроси. Например: 

 “Обхват: Обхватът на тази под-мярка ще включва всички земеделски земи, 
попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.” 
“Обхват: Обхватът на тази под-мярка ще включва всички горски територии, 
попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.” 
“Обхват: Обхватът на тази под-мярка ще включва всички земеделски земи, попадащи 
в обхвата на речен басейн с план за управление.”  

Няма никаква разлика между тези цитати и текста в Регламент № 1305/2013, „чл. 30  
 (6) Следните области отговарят на условията за финансово подпомагане:  

а) селскостопанските и горските райони по "Натура 2000", определени по 
реда на Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;  

б)…  
в) селскостопански райони, включени в плановете за управление на 

речните басейни съгласно Рамковата директива за водите.” 
 
Разграничаване и допълняемост 
В текста на мярката не са указани комбинации или ограничения за такива. Такива 
възможни комбинации обаче са идентифицирани и изредени в мерки 10 и 11. В тази 
връзка ние препоръчваме такива точки да бъдат включени и по мярка 12, особено по 
отношение на мерки 10 и 11.  
С това не казваме, че тези комбинации не трябва да бъдат разрешени. Изискванията по 
управлението по всяка подмярка трябва да бъдат оценени, за да се гарантира, че 
комбинираното прилагане няма да доведе до двойно финансиране. Ако се констатира 
такава ситуация, МЗХ трябва да реши дали да забрани комбинацията или да изчисли 
конкретни компенсационни ставки за тази комбинация, така че двойното финансиране 
на изискването за управление да бъде избегнато. 
Тези съображения трябва бъдат отразени и в методологията за изчисление на 
плащанията, която на този етап не е достъпна за нас. 
 
Поуки от практиката 
 
В точка IV „Поуки от практиката” по отношение на тази мярка не са описани никакви 
поуки от практиката. Въобще не е споменато, че подмярка 12.1 се прилага в 
продължение на три години преди създаването на настоящия текст.  
Усвояването по мярка 213 за компенсаторни плащания по Натура 2000 за земеделски 
земи е добро и се повишава през всяка от трите години- от 2 400 през 2011 г. до 
приблизително 6 000 през 2013 г.  
Препоръчваме поуките, извадени от практиката да бъдат представени в точка IV 
„Поуки от практиката”  и да бъдат включени тук за прилагането на компенсаторни 
плащания за земеделски земи с ограничения във връзка с ПУРБ.  
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Минимални изисквания 
Мярка 12 не е в пълно съответствие с Регламент № 1305/2013, член 30 (5). 
Изискванията, споменати в алинеи 3 и 4 трябва да бъдат идентифицирани в 
програмата: 

“член 30 (3) Помощта за земеделски стопани във връзка с директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО се отпуска само по отношение на неблагоприятни условия, произтичащи 
от изискванията, които надхвърлят условията за добро земеделско и екологично 
състояние. 

“член 30 (4) Подкрепата за земеделски стопани във връзка с Рамковата директива за 
водите се отпуска само по отношение на специфични изисквания, които: г) налагат 
съществени промени в начина на използване на земята и/или съществени 
ограничения в селскостопанската практика, които водят до значителна загуба на 
доходи.” 

Оценката на останалата част на минималните изисквания се основава на Приложение 1 
от Проекта на Регламент за изпълнение на Комисията (версия 4.0 от 18 декември 2013 
г.) на Регламент № 1305/2013. Текстът на мярката не съдържа информация относно: 

- Проверяемостта и контролируемостта на мерките; 
- Методологията за изчисление на сумите на подпомагането, където е приложимо  
- Специфична за мерките информация, както следва: 
- Идентифициране и определяне на базисните елементи: 

o за плащания по Натура 2000 това трябва да включва условията за добро 
земеделско и екологично състояние във връзка с член 94 и Приложение II 
на регламент (ЕС- № 1306/2013 и съответните критерии и минимални 
дейности, посочени в точки  (в) (ii) и (в) (iii) на член 4(1) от Регламент 
(ЕС) №1307/2013; 

o за плащания по РДВ това трябва да включва задължителните стандарти от 
Глава I от Дял VI на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (кръстосано 
съответствие) и съответните критерии и минимални дейности, посочени 
в точки  (в) (ii) и (в) (iii) на член 4(1) от Регламент (ЕС) №1307/2013.  

- Идентифициране на ограниченията/ неблагоприятните условия, въз основа на 
които могат да се отпускат плащания и посочване на задължителни практики;  

- За РДВ: определяне на съществените промени в типа на земеползването и 
съществуването на програми с мерки в плановете за управление на речните 
басейни; 

- Районите в които трябва да се изпълняват директиви 79/409/ЕИО, 2009/147/ЕС и 
92/43/ЕИО и задълженията на земделските стопани, произтичащи от 
съответните национални/регионални разпоредби за управление.  

- Описание на методологията и агрономическите допускания (включително 
описание на базисните изисквания, посочени в член 30 (3) за директиви 
92/43/ЕИО и 2009/147/ЕС и член 30 (4) за директива 2000/60/ЕО на Регламент 
(ЕС) № 1305/2013[РРСР]), които се използват като отправна точка за 
изчисленията, обосноваващи допълнителни разходи и пропуснати доходи в 
резултат на  неблагоприятни условия в районите, свързани с изпълнението на 
директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕС и 2000/60/ЕО; където това е приложимо, 
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тази методология трябва да вземе предвид плащания за земеделски практики, 
благоприятни за климата и околната среда, отпуснати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 [РДП], за да се предотврати двойно финансиране.  

 
Очаквани продукти/дейности, резултати и въздействие 
В текста на мярката не са посочени никакви цифри относно очакваните 
продукти/дейности, резултати и въздействие. Единствените налични цифри са тези в 
Плана на показателите.  

- Подмярка 12.1 „Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000”: 
260 000 ха в лист П4 и 200 000 в лист Приложение 1 О1 П4. Когато бъдат 
зададени подходящите нива на целите, това несъответствие трябва да бъде 
изчистено.  

- Подмярка 12.2 „Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000” 10 000 ха, 
лист П4 (FO) 

- Подмярка  12.3 „Компенсаторни плащания за земеделски площи в речни 
басейни с план за управление”– 60 000 ха във всички листове.  

Трудно е да се направи оценка на тези цифри, тъй като в този вариант на мярката няма 
информация по същество, която да ги свързва.  
 
Ефикасност 
Следният принцип е описан като критерий за подбор по всички подмерки, а именно: 
„Кандидатите за подпомагане ще бъдат одобрявани в съответствие с реда на 
подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, пръв одобрен).” 
Това може да е подходящо от административна гледна точка или дори при някои 
широкообхватни и не толкова стриктно насочени екологични схеми. При мярка 12 
обаче това не е подходящо, защото при нея трябва да се постави ударение върху 
площите с най-висок приоритет за биоразнообразието и управлението на водите.  
Препоръчваме критериите за подбор да бъдат променени, за да се гарантира, че 
подпомагането ще бъде съсредоточено върху земите с най-голям приоритет.  
Ефективност 
Поради липса на информация относно планираните цели и съответните очаквани 
продукти/дейности не е възможно да се извърши оценка. 
Устойчивост 
Не е възможно да се извърши оценка поради липса на информация.  
 
 

8.12. Мярка 13 - „Плащания за райони с природни или други специфични 
ограничения” 
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Като цяло мярката е добре структурирана и обоснована. По-рано направените от нас 
коментари са взети предвид, което се оценява.  
Уместност  
Мярката се състои от три подмерки: 

- 13.1 „Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони”;  
- 13.2 „Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени 

природни ограничения”;  
- 13.3 „Компенсаторни плащания за ха ИЗП в райони със специфични 

ограничения”. 
Подмерки 13.1 и 13.2 са отражение съответно на мерки 211 и 212 от периода 2007-2014 
и като такива те са приложими спрямо потребностите, идентифицирани в АНС. 
 
Въпросите, свързани с подмярка 13.3 не са анализирани в АНС и не се споменават в 
SWOT анализа. В оценката на потребностите не е обсъдена и интервенционната 
логика. По време на срещи с отговорния експерт от МЗХ обаче беше обсъдено, че 
подмярката е насочена към потребностите на парцели, които редовно биват 
наводнявани и/или са с високи нива на водите (ниво LAU 2) в Дунавския речен басейн. 
Това е изключително важно и от гледна точка на справянето с предизвикателствата, 
свързани с изменението на климата в дунавските общини. В резултат на това 
препоръчваме този въпрос да бъде включен в АНС, SWOT анализа, оценката на 
потребностите и интервенционната логика.  
Съгласуваност 
Мярката е съгласувана с националните политики. Основният й принос е насочен към 
приоритетна област 4А чрез поддържането на екстензивно земеделие в планинските 
райони, повечето от които са местообитания от типа полу-естествените затревени 
площи, както и поддържане на традиционния ландшафт във всички 
необлагодетелствани райони.  
Важно е обаче да се вземе предвид факта, че допустимостта на земите за подпомагане 
по СЕПП играе важна роля при тази мярка. Делът на ИЗП, която е в специализирания 
слой в ГИС на земи в добро земеделско състояние, съответно допустими за 
подпомагане,  е 53% за ИЗП в планински райони и 66% за ИЗП в необлагодетелствани 
райони (точка III.9). През целия период 2007-2013 г. делът на заявленията по мерки 211 
и 212, които са получили субсидия в размер на 0 лв. си остава висок. Препоръчваме в 
новия програмен период този въпрос да бъде разрешен. 
 
Съответствие 
В точката, посветена на оценката на потребностите по приоритет 4А не са упоменати 
въпросите, свързани с необлагодетелстваните райони. Препоръчваме те да бъдат 
добавени в точката по съответния подходящ начин.  
 
Разграничаване и допълняемост 
В мярката е посочено, че в България няма да се прилага схемата за подпомагане на 
необлагодетелствани райони по Стълб I на ОСП, което е основната линия на 
разграничаване. Не е посочена допълняемост спрямо други мерки  и схеми.  
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Поуки от практиката 
От текста на мярката не става ясно дали поуките от практиката са взети предвид. В 
програмата не е посочено дали ще се предприемат конкретни действия, за да се реши 
въпроса с постоянно твърде високите нива на грешка по тази мярка. Това представлява 
сериозна пречка пред ефективното изпълнение на мярка 13 в новия програмен период. 
Препоръчваме този въпрос да бъде решен.  

 
 
Минимални изисквания 
Оценката на минималните изисквания се основава на Приложение 1 от Проекта на 
Регламент за изпълнение на Комисията (версия 4.0 от 18 декември 2013 г.) на 
Регламент №1305/2013. 
По-голямата част от изискващата се информация се намира в текста на мярката, 
включително:  

- Определеяне на нивото на прага на площта на стопанство въз основата на това 
кои държави-членки изчисляват намаляващи плащания в границите 
респективно 0 -50 ха, 50 -100 ха и над 100 ха по подемрки 13.1 и 13.2.  

- Описание на единицата на местно ниво, която се прилага при определянето на 
площи, съответно на ниво LAU 2, както се изисква в регламента.  

Липсва обаче информация по следните теми:  
- проверяемост и контролируемост на мярката; 
- методология за изчисляване на сумата на подпомагането и  
- описание на прилагнето на метода за разграничаване на трите категории площи, 

включително описание и резултати от процеса на прецизирането при райони с 
природни или други специфични ограничения, различни от планинските 
райони.  

-  
Очаквани продукти/дейности, резултати и въздействие  
В текста на мярката не са посочени цифри по отношение на целевите нива за всяка 
подмярка и очакваните продукти/дейности- брой бенефициенти, площ, която подлежи 
на подпомагане или разпределение на бюджета.  

Ниво на грешка или одобрени заявления със субсидия в размер на 0 лв. 

(% от общия брой) 
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Това трябва да се коригира, като трябва да бъдат добавени цифри, за да се предостави 
адекватна информация във връзка с наблюдението на изпълнението.  
Целеви нива са  определени в Плана на показателите, лист П4:  

- 13.1 ИЗП в планински райони – 310 000 ха. 
- 13.2 ИЗП в други необлагодетелствани райони – 220 000 ха;  
- 13.3 ИЗП в райони със специфични ограничения – 110 000 ха. 

Цифрите очевидно се основават на настоящото ниво на изпълнение. Следователно, 
това би било достатъчно единствено ако няма амбиции за подобряване на 
изпълнението и обхващане на повече площи в планински и други необлагодетелствани 
райони. Индикативният бюджет отговаря на посоченото целево ниво на 
подпомагането.  
Що се отнася до целевото ниво за площи, които са засегнати от специфични 
ограничения, оценката за това доколко достатъчно е то е невъзможна поради липсата 
на базисни данни.  
 
Ефикасност 
Много е трудно да се оцени ефикасността при ниво на грешка през седмата година на 
прилагане, което достига 16% и 21%. Това е неприемливо висок процент в сравнение с 
приемливото ниво на грешка от 2%.  
Сам по себе си този факт обаче предполага високи административни разходи за мярка, 
която би трябвало да бъде лесна за прилагане. От друга страна, 16% и 21% от 
бенефициентите са се ангажирали със спазване на изискванията по мярката, но не 
получават плащания за това.  
Препоръчваме целият подход към прилагането на мярката да бъде преразгледан и 
елементите от процеса, които водят до такова високо ниво на грешка да бъдат 
елиминирани.  
 
Ефективност 
Много е вероятно целевите нива, зададени в Плана на показателите да бъдат 
постигнати, тъй като те отговарят на нивата на настоящата цел. Въпросът тук по-скоро 
е дали тази цел е достатъчно висока? 
 
Устойчивост 
Очакваме изпълнението на мярката в рамките на период от пет години и 
предоставеното подпомагане на земеделски стопани в необлагодетелствани райони да 
допринесат за устойчивостта на селските райони.  
 

8.13. Мярка 14 – „Хуманно отношение към животните” 

 
Тази мярка е напълно нова за Програмата за развитие на селските райони в България.  
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Мярката е добре структурирана и съдържа много подробна информация. Ние обаче 
препоръчваме на МЗХ внимателно да преразгледа обосновката й по отношение на 
уместност, съгласуваност и последователност. Непосредствената ни препоръка е 
мярката да бъде изключена от ПРСР, тъй като има много други потребности, чието 
значение може да се окаже много по-голямо (модернизация, иновации, климат), а 
мерките, които са насочени към тези потребности имат по-голям потенциал за 
създаване на ползи за сектора.  
 
Уместност 
В АНС няма анализ на потребностите, свързани с хуманното отношение към 
животните- нито във връзка с изпълнението на стандартите, нито с повишаването им. 
Има точка в която са представени данни за съществувала  преди национална схема за 
подпомагане от която са се възползвали много производители в птицевъдния и 
свиневъдния сектор. Говори се единствено за висококачествени продукти в точка 
„Възможности” на SWOT анализа.  
Освен това, в оценката на потребностите по приоритет 3А е записано изречение, което 
гласи: 
„Подобряването на условията в стопанствата ще  осигури по-доброто здраве и 
хуманно отношение към животните, което ще допринесе за жизнеспособността на 
стопанствата и подобряване на количеството и качеството на продукцията им. ” 
Това може да бъде казано за всеки сектор във всяка програма за подпомагане.  
От гледна точка на гореспоменатото, обосновката на мярката не е особено приложима 
спрямо потребностите, идентифицирани в АНС и SWOT анализа. При настоящия си 
дизайн и в този конкретен момент на мярка 14 може да се гледа като на луксозна 
схема, особено когато тя се сравни с непосредствените потребности на стопанствата за 
производство на мляко, които се намират в последния период на дерогация, след който 
са застрашени от затваряне или в сравнение с малките земеделски стопанства, за които 
е разработена специална тематична подпрограма, а потребностите в АНС са огромни. 
Вярно е, че в мярката се говори за говеда, овци и кози, но фокусът й е различен от 
потребностите в АНС. 
 
Съгласуваност 
В Националната програма, задаваща целите на администрацията на МЗХ за 2014 г., 
препратки към хуманното отношение към животните има в две от 28те  цели. И в двете 
обаче ударението и усилията са насочени към спазването на стандартите за хуманно 
отношение към животните и докладването, а не към повишаването им. Напротив, 
документът ясно се концентрира върху секторите и типовете стопанства, които 
изпитват структурни трудности.  
Изглежда тази мярка предизвика дискусиите с най-много противоречия и най-голяма 
опозиция по време на ТРГ по ПРСР 2014-2020 г. през месец декември 2013 г. и месец 
февруари 2014 г.  
В заключение считаме, че мярката не е съгласувана с националните цели на МЗХ и 
изразяваме съмнение за това, че в България има пазар за продукти,  произведени по 
стандарти за хуманно отношение към животните над минимално изискуемите. Дали 
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МЗХ разполага с данни, които биха подкрепили твърдението, че българските 
потребители са склонни да платят по-висока цена за продукти, произведени при 
хуманно отношение към животните отколкото напр. за био продукти?   
 
Съответствие 
Самата мярка е много добре структурирана и предоставя  подробна информация 
относно типа дейности, които отиват отвъд съответните приложими национални 
стандарти и стандарти на ЕС. Това обаче е един самостоен документ- мярка, който не е 
последователен спрямо ключовите елементи на ПРСР, а именно АНС, SWOT анализа, 
оценката на потребностите или интервенционната логика.  
 
Разграничаване и допълняемост 
Единствената препратка към тази точка е, че: „Ще бъде осигурено разграничаване с 
други подобни схеми за подпомагане с цел избягване на двойно финансиране по 
мярката.” Не е посочено кои са потенциалните схеми или фондове при които е 
възможно да се очаква двойно финансиране или припокриване.  
Поуки от практиката 
Тази конкретна мярка се планира за първи път в България. В АНС се говори за 
национални схеми за подпомагане за хуманно отношение към животните, които са 
прилагани в предходен програмен период. Няма обаче препратки към придобит опит 
освен към дела на подпомогнатите стопанства.  
 
Минимални изисквания 
Структурата на мярката следва изцяло изискванията в Приложение 1 на Проекта на 
Регламент за изпълнение на Комисията (версия 4.0 от 18 декември 2013 г.) на 
Регламент №1305/2013. 
В някои точки обаче информацията, която се изисква само е маркирана, без да се 
предоставя информация за същината на въпроса: 

- „Принципи по отношение на установяване на критериите за подбор: 
Изпълнението на приоритетите, включени в мярката ще бъде постигано с 
целеви приеми и критерии за оценка, чиято тежест ще бъде определена в 
националното законодателство.” 

Приема се, че тежестта на критериите ще се определи по-късно, да се надяваме в 
координация с Комитета за наблюдение. Самите критерии за подбор обаче трябва да 
бъдат конкретизирани. 

-  “Проверка и контрол: Ще бъде осигурена система на контрол и оценка за 
изпълнение на дейностите включени за подпомагане в мярката.”  

Тази точка трябва да бъде определена много по-конкретно.  
- Не е налична методология за изчисляване на ставките на помощта.  
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Очаквани продукти/дейности, резултати и въздействие 
В мярката не е предоставена информация относно нивата на целите и очакваните 
продукти/ дейности. В Плана на показателите са посочени 3 000 бенефициента, които 
ще бъдат подпомогнати с общ бюджет на стойност 56 859 510 евро. Няма разбивка на 
тези цифра по дейност и сектор- птицевъдство, свиневъдство, отглеждане на говеда, 
овци и кози. Няма базова информация относно броя стопанства или съоръжения за 
животновъдство по сектори, които вече са изпълнили минималните изисквания за 
хуманно отношение към животните.  
Следователно, не може да бъде извършена оценка на очакваните продукти/дейности, 
резултати и въздействие. 
 
Ефикасност 
В мярката няма достатъчно информация. 
 
Ефективност 
В мярката няма достатъчно информация. 
Устойчивост 
В мярката няма достатъчно информация. 
 
Конкретни коментари, необхванати в предходните коментари 
Точки „Допустими разходи” и „Условия за допустимост” трябва да бъдат пояснени 
допълнително по отношение на: 

-  “Помощта покрива частично или изцяло само онези задължения, които…”  
Трябва да се уточни дали помощта покрива всички разходи или само част от тях. Ако 
има различни нива на компенсации въз основа на тип дейност или сектор това трябва 
да се обясни и обоснове.  

-  “Поетите ангажименти се изпълняват в рамките на една до седем години.” 
Ангажиментът за една, пет или седем години се поема? Ще има ли разлика въз основа 
на тип дейност или сектор?  
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8.14. Мярка 15 – „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското 
стопанство и опазване на горите”  

 
Общи наблюдения: 
Тази мярка ще се изпълнява чрез две подмерки: 

• 15.1 „Плащания за горски екологични ангажименти“ и 
• 15.2. „Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси“. 

И двете подмерки имат своите сериозни основания в АНС, но обосновката им може да 
бъде подсилена допълнително като се вземат предвид коментарите в съответните 
глави. Целта на мярката и обхватът й са съвместими с действащата Национална 
стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013-2020 
г. и е горещо приветствана от  заинтересованите страни.  
Съгласуваността на мярката спрямо други елементи на ПРСР е добра, но тя може да 
бъде повишена допълнително, особено по отношение на идентифицирането на 
потребностите (виж съответните коментари).  
Не се очаква обхватът на мярката да се препокрие с други варианти за финансиране 
като например ОП „Околна среда” и Life. В резултат на това, нашата оценка е, че 
двойното финансиране е избегнато и са създадени условия за добра допълняемост.  
Като цяло първоначалните очаквания са мярката да надгради над опита от мярка 224 от 
предходния програмен период, но последната не е приложена, като с това е загубена 
ценна възможност. В резултат на това България няма опит в прилагането на 
компенсаторни плащания за гори и изпълнението на мярката може да е изправено пред 
редица предизвикателства.  
Едно конкретно предизвикателство възниква от изискването на Регламента за ЕЗФРСР, 
че допустимите дейности трябва да отиват отвъд съответните задължителни 
изисквания. Секторът и по-конкретно горските генетични ресурси е твърде детайлно 
регламентиран в националното законодателство, което ще доведе до загубата на 
определени възможности за финансиране (напр. създаване и поддържане на 
семепроизводствени насаждения в които дърводобивът е ограничен до селекционни 
сечи и се губят доходи). 
 
Ефикасността и ефективността на мярката са сравнително добре планирани, а 
прогнозата за постигане на устойчивост е положителна по отношение на 
дългосрочните социални, екологични и икономически ползи. Мярката има пряка 
връзка с изменението на климата, но това не е изрично описано в обосновката, с 
изключение на споменаването на значението й за науката за адаптацията. В точката за 
допустимите разходи е използван изразът „борба с изменението на климата”, което не 
е най-подходящата формулировка. Висококачествените гори допринасят за 
смекчаването на последиците от изменението на климата като действат като 
поглътители на въглерод. Те играят роля и по отношение на адаптацията като 
допринасят за задържането на водата и максималното намаляване на ерозията, но те не 
се борят с изменението на климата. Препоръчваме ПРСР да бъде съгласувана със 
следния документ: Програма от мерки за адаптация на горите в България към 
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климатичните промени и смекчаване на отрицателните последствия от тях 
(http://www.iag.bg/data/docs/Programa_ot_merki.pdf) 
Структурата на мярката съответства на изискванията и препоръките, представени във 
фишовете на мярката.  
Общото описание на мярката съдържа логическа обосновка. То обаче може да бъде 
подобрено допълнително с конкретни данни за България, които да бъдат включени от 
АНС. 

 
Допустими бенефициенти: 
По отношение на фразата „Юридически лица управляващи държавни горски 
територии” и на допустимостта на държавните горски стопанства, МЗХ трябва да се 
увери, че са спазени разпоредбите на чл. 22 ал. 1 от Регламент № 1305/2013, а именно 
„Когато земята е собственост на държавата, подпомагане може да се предостави 
само ако субектът, стопанисващ земята, е частноправен субект или община.” Ние 
обаче съзнаваме необходимостта и ползите от подпомагането на гори, стопанисвани от 
публични орани и подкрепяме избрания подход, по начина по който е описан в 
мярката.  
 
Допустими типове дейности: 
Допустимите по мярката дейности включват ангажименти за период от пет години. 
Регламентът за ЕЗФРСР обаче допуска възможността ангажиментите да бъдат между 
пет и седем години. Препоръчваме да се определи по-дълъг период, за да се гарантира, 
че екологичните ползи ще бъдат поддържани във възможно по-дълъг период и в 
максимално висока степен. 
Индикативен бюджет: 
Инвестициите в подпомагане на единица площ за горски екосистеми представляват 
само 1% от бюджета по Приоритет 4 (8 750 000 евро), което се счита за изключително 
подценено. Както по-рано бе споменато във връзка с П5, в рамките на цялата ПРСР се 
твърди, че горите „са от ключово значение за усилията за справяне с изменението на 
климата и смекчаване на последствията от него”. При това положение има очевидно 
разминаване между текста, от една страна и разпределението на бюджета от друга. 
Общите ангажименти по отношение на изменението на климата като хоризонтална 
мярка (20% от ПРСР) не са спазени, което е сериозна възможност и необходимост за 
повишаване на бюджета за горски дейности. Освен това в ПРСР се твърди, че един от 
важните й аспекти (по втората обща цел) е диверсификацията, което се очаква да 
повиши „добавената стойност чрез производството на висококачествени и 
сертифицирани продукти от … горското стопанство”, а „увеличаването на дела на 
сертифицираните гори е важно за опазване на богатото биоразнообразие в горите” 
(част от обосновката по Приоритет 4А). Този аспект обаче не е обхванат в достатъчно 
голяма степен в ПРСР, а той е важен и с оглед на целите, поставени в Националната 
стратегия за развитие на горския сектор. Като цяло 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 

http://www.iag.bg/data/docs/Programa_ot_merki.pdf
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площ и допълнително подпомагане за горските генетични ресурси. Това увеличение би 
могло да бъде обосновано по подмерки по следния начин: 
За подмярка 15.1, с цел за индикатор за площ от 14 500  ха, се отпуснати общо 
7 250 000 евро (според лист П4 (FO) от Плана на показателите) и допълнителни 
1 500 000 евро без конкретен индикатор. Според нас както бюджетът, така и целта на 
индикатора по 15.1 са подценени и трябва да бъдат повишени, за да покрият адекватно 
общите цели на ПРСР, както е посочено по-горе. Не трябва да се забравя следното: 
От месец април 2014 г. площта на сертифицираните гори в страната възлиза на 412 228 
ха, по-голямата част от които са гори с висока консервационна стойност. Според 
Националната стратегия за горския сектор до 2020 г. площта на сертифицираните гори 
се очаква да нарасне до около 2 159 000 ха. Например, Северноцентралното държавно 
предприятие е сертифицирано по FSC през 2013 г. с обща площ от 149 738 ха. От тях 
около 49 365 ха са класифицирани като гори с висока консервационна стойност (ГВКС) 
категория 4 (в съответствие с националното ръководство за определяне на  ГВКС-  
Горски територии, които изпълняват важни природни функции в критични ситуации) 
за които ще се прилагат режими, които са идентични на допустимите операции, 
изброени в подмярка 15.1. Като такива, всички тези гори биха били допустими за 
подпомагане. Ако допуснем, че съотношението „обща сертифицирана площ- площ на 
ГВКС” се запази (около 32%) за останалата част от сертифицираните гори в страната, 
при настоящия темп на сертифициране, около 130 000 ха могат да се класифицират 
като допустими. С оглед на това предвидените за подпомагане в ПРСР 14 500 ха 
представляват много малка част от реалните потребности. Дори и само половината от 
тези площи да бъдат подпомогнати (напр. най-запазените райони с най-добрата 
стойност на екосистемни услуги), което представлява доста консервативна прогноза 
като се има предвид факта, че площи и извън сертифицираните могат да се 
класифицират като ГВКС 4 и като се използват ставките, предложени към момента в 
Плана на показателите, увеличение на бюджета с около 25 250 000 евро би било 
напълно обосновано.  
Що се отнася до подмярка 15.2, би било разумно бюджетът по нея да се увеличи с 
около 1 500 000 евро с оглед на предложеното разширяване на обхвата, най-вече чрез 
включване на промоционални дейности по отношение на горските генетични ресурси, 
както е предвидено в  чл. 34 ал. 4 от Регламент №1305/2013 (напр. дейности за 
насърчаване на обмен на информация във връзка със събирането, описването, 
консервацията и употребата на горски генетични ресурси, включително между 
компетентни органи в държавите-членки).  
В резултат на това ние препоръчваме увеличаване на бюджета по мярка 15 с общо 
приблизително около 26 750 000 евро.  
 

Подмярка 15.1: „Плащания за горски екологични ангажименти”  
Подмярката е разработена добре. Конкретните коментари са свързани с: 
Допустими разходи: 

• „Оставяне на минимум 20 бр./ха стоящи или лежащи мъртви (вкл. загиващи) 
дървета  с диаметър над 24 см (на гръдна височина при стоящи дървета и на 
дебелия край при лежащи дървета)  и мин. дължина от 3 м.”- препоръчваме 
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поне 10 дървета да бъдат „стоящи”, за да се избегнат заявления за плащане за 
всички остатъци от дърводобив, които не са могли да бъдат изнесени от мястото 
на дърводобива.  
 

• „Поощряване на важни за биологичното разнообразие дървесни видове като 
лъжник (странджански дъб), планински явор, горскоплодни видове (дива 
череша, брекина, скоруша, киселица, дива круша и др.)”- в Приложението трябва 
да се включи изчерпателен списък на дървесните видове.  

• „Замяна на иглолистни култури с местни широколистни видове.”-това е 
включено в мярка 8.  

 

Подмярка 15.2: „Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични 
ресурси”  
Въз основа на консултации със заинтересованите страни ние препоръчваме 
разширяване на обхвата на допустимите дейности. Трябва да се разгледа и 
възможността, свързана с промоционални дейности по отношение на горските 
генетични ресурси, както е предвидено в  чл. 34 ал. 4 от Регламент №1305/2013 (напр. 
дейности за насърчаване на обмен на информация във връзка със събирането, 
описването, консервацията и употребата на горски генетични ресурси, включително 
между компетентни органи в държавите-членки) 
 

 

 

8.15. Мярка 16 – „Сътрудничество” 

 
Подпомагането по тази мярка ще се отпуска с цел насърчаване на сътрудничеството в 
рамките на селскостопанския и горския сектор и хранителната верига. Тя ще спомогне 
за постигането на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ), което се 
счита за много важен инструмент за насърчаване на иновациите. Европейското 
партньорство за иновации „Селскостопанска производителност и устойчивост” (ЕПИ-
АГРИ) е основният нов елемент, създаден, за да свързва съществуващите политики, да 
насърчава сътрудничеството между партньорите и да изгражда връзки между 
изследователите и бизнеса в селските райони.  
Мярката ще се изпълнява чрез следните подмерки:  

- 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в 
рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост”; 

- 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между 
участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси 
вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище 
за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и 
местните пазари”.  
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Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи 
в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост”  
 
Помощта е предвидена за сформиране и функциониране на оперативни групи в 
рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост. Те ще се 
сформират от заинтересовани играчи като например земеделски стопани, 
изследователи, консултанти или бизнеса, които участват в селскостопанския сектор и 
хранително-вкусовата промишленост и които имат значение за постигането на целите 
на ЕИП. Оперативните групи са описани подробно и включват всички важни играчи за 
изпълнението на конкретен иновативен проект по приоритетните области на ПРСР 
2014-2020 г.  
Допустимите разходи и избраният подход за прилагане отразяват същността на този 
тип интегрирани проекти.  
Бенефициентите по тази подмярка трябва да бъдат оперативни групи в рамките на ЕПИ 
за селскостопанска производителност и устойчивост, които изпълняват определен 
иновативен проект. Юридическата форма на оперативните групи ще бъде посочена в 
национална разпоредба за прилагане на мярката на по-късен етап, в резултат на което 
ние не можем да коментираме този изключително важен за успеха на изпълнението на 
мярката въпрос.  
Условията за допустимост отговарят на целите на подмярката. На този етап 
минималната и максималната сума на подпомагането и размерът му все още не са 
определени, което затруднява обосноваването на планирания бюджет по мярката. 

 

Подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между 
участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси 
вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за 
популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните 
пазари” 
Подпомагането, предвидено по тази подмярка отговаря на приоритетите на ЕС по 
отношение на разработването на дейности на местно ниво, които целят насърчаване на 
местното развитие в селските райони.  
Има подробно описание на къси вериги на доставки и местни пазари.  
 
Допустимите разходи  са в съответствие със спецификите на подмярката. Същото важи 
и за критериите за допустимост 
Не са посочени конкретна сума и  размер на помощта, следователно ние не можем да 
коментираме този въпрос.  
 
Показатели, цели и количествени измерения за подмерки от 2.1 до 2.3  
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Общият бюджет, отпуснат по мярката възлиза на 34 795 347 евро. Той е определен като 
обща сума за подпомагане на 20 оперативни групи и 470 други видове сътрудничества 
т.е. групи, мрежи/клъстъри, пилотни проекти и др. Бюджетът не е разделен между 
двата типа сътрудничество.   
Липсата на информация не ни позволява да анализираме разпределението на бюджета 
и определените показатели.  
 
Поуки от практиката 
Мярката е нова за България в контекста на развитието на селските райони. Има обаче 
някои примери за интегрирани проекти за трансфер на технологии в тясно 
сътрудничество между научните среди, бизнеса, консултанти и др. Тъй като за 
въвеждането на иновативен продукт/услуга/процес по проекта ще трябва да бъдат 
закупувани машини и оборудване, размерът на бюджета по подобен проект може да 
достигне 2-3 милиона евро. Според нашите оценки, проекти в селските райони, чиято 
цел е да се насърчат иновациите в селскостопанския и горския сектор и хранително-
вкусовата промишленост са сравними с тази, които се изпълняват по ОП 
„Конкурентоспособност” и могат да имат съизмерима стойност.  
Според нас целта от 20 проекта за оперативни групи е реалистична. Това, изчислено по 
1.5 милиона евро на проект предполага бюджет от общо 30 000 000 евро. Останалата 
част от бюджета (около 4 700 000 евро) остава налична за подпомагане на създаването 
или дейностите на 470 сътрудничества със среден размер на бюджета от 100 000 евро 
на група.  
 
 

8.16. Мярка 19 – „Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР” 

 
Поради уникалните характеристики на мярка ЛИДЕР, тя е структурирана съгласно 
няколко въпроса за оценка, създадени за ЛИДЕР, които ще бъдат представени като 
заглавия в оценката по-долу. Първо обаче бихме искали да предоставим няколко 
коментара по отношение на разминаването в терминологията в проекта на ПРСР. 
 
Терминологични различия  
Мярка 19 от ПРСР 2014 – 2020, използва наименованието Местни групи за действие 
(МГД) (на английски език Local Action Groups (LAG))вместо означението Местни 
инициативни групи (МИГ) (на английски език Local Initiative Groups (LIG)), което се 
използва в периода 2007 -2013 г. Разликата е единствено в превода на LAG, в 
официалния превод на  Регламент 1303/2013 на български език, където е вписано МГД. 
Макар и несъществен този въпрос трябва да бъде решен още сега в ПРСР, където 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. 
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- Как са разпределени ролите между ЛИДЕР и ВОМР във връзка с 
приоритетите за развитие на селските райони?  

Връзката между приоритетите за развитие на селските райони и ролята на ЛИДЕР в 
рамките на ВОМР е ясно и детайлно разписана в мярка 19 и по конкретно в 
Приложение 2 към самата мярка. 
 

- До каква степен принципът на иновациите е превърнат в критерии за подбор 
за МИГ и СМР?  

Хоризонталният принцип на иновациите не е въведен като отделен критерии за подбор 
на СМР на МГД. В останалите критерии, които са предложени, също няма индикации, 
че може да се съотнесе в някаква степен принципа на иновативност. 

- До каква степен ролята, предвидена за ЛИДЕР (ВОМР) отговаря на 
потребностите, оценени в териториалния анализ и SWOT анализа?  

Както е посочено и в оценката на анализа на ЛИДЕР, оценката на потребностите се 
основава единствено на интереса към подхода във фазата на изпълнението му през 
предходния период. Няма налична осъвременена информация за потребностите към 
настоящия момент.  
Въз основа на интервюта с  представители на МИГ, местни власти и техни партньори, 
ние констатирахме, че интересът към ЛИДЕР отново ще бъде много висок и се очаква 
по-голямата част от допустимите територии да кандидатстват.  
По наша оценка, до голяма степен мярката отговаря на потребностите на 
потенциалните бенефициенти.  
Проблемът от критично значение е свързан с възможността за финансиране на СМР, 
водени от местните общности, от различни източници на финансиране. Този въпрос не 
е обсъден подробно в никоя от точките на програмата, а само е споменат като вариант. 
Подходът, свързан с финансирането на СМР по други европейски структурни и 
инвестиционни фондове създава много нови предизвикателства пред подхода ЛИДЕР 
през предстоящия период. От една страна, този вариант е сериозна възможност за 
мащабно и комплексно финансиране на политиките за местно развитие. От друга 
страна, трябва да се проучи капацитета на прилагащите институции и местни 
организации по отношение на изпълнението на такъв комплексен подход. 
Интервюираните лица имат различни мнения относно това дали в България 
финансирането от различни източници трябва да бъде приложено или не. Вероятно 
липсата на увереност у МИГ и притесненията им свързани с евентуален провал в 
бъдеще ще бъдат най-трудно преодолимата част при дизайна на стратегии с 
допълнително финансиране. Това обаче е възможност за следващия период, която 
трябва да бъде изпробвана с по-малък брой стратегии, за да може рискът от възможен 
провал да бъде сведен до минимум. Този подход ще даде на отговорните институции 
на национално ниво (МЗХ и УО на съответните програми) възможността да изградят 
необходимия капацитет за междуведомствена координация, нещо което някои считат 
за най-вероятната причина за неуспешно изпълнение.  
Според нас, въз основа на очаквания интерес и потребности, определеният 
индикативен брой от 60 МГД, който се предполага, че ще покрие 50% от селските 
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райони може да се окаже недостатъчен. Такава е и позицията на НСОРБ, която 
предлага целта да бъде обхващане на цялата територия на селските райони. Този 
подход обаче би предполагал отделянето на определени ресурси, които надвишават 
тези налични в настоящата ситуация при която финансирането от ЕЗФРСР е 
минимално допустимото от 5% от ПРСР. 

- Как е изградена съвместната комисия за избор за ВОМР, как е структурирана 
тя и как функционира?  

В програмата няма описание/предложение за това как да бъде изградена съвместната 
комисия за избор за ВОМР. Не са представени ясни идеи за това как ще бъде 
структурирана тя и как ще функционира.  
В програмата пише единствено, че „Координацията и изпълнението на ВОМР се 
регулират в специален нормативен акт”. 

- Каква е обосновката на разграничаването на площите, допустими по ЛИДЕР 
(ВОМР)? 

Подходът ЛИДЕР ще се прилага на общинско ниво или от сдружение на съседни 
общини, а всяка стратегии за водено от общностите местно развитие обхваща 
територия с население между 10 000 и 15 000 жители, което отговаря на изискванията 
и праговете за населението, определени в Регламент № 1303/2013. 

- Въз основа на какви критерии са определени водещи фондове за определени 
типове области и до каква степен има единни или различни правила за всички 
фондове, участващи във ВОМР? 

Ресурсите за изпълнението на проекти за СМР с финансиране от ЕЗФРСР чрез МГД са 
определени въз основа на населението. МГД с население до 15 000 жители ще 
разполагат с максимален бюджет за изпълнение от 1 000 000 евро, а групите с по-
голямо население ще разполагат с 2 000 000 евро. Минималният бюджет за извършване 
на операции в рамките на стратегиите за ВОМР е 500 000 евро. 
Заявено е, че приносът на ЕФРР, ЕСФ и ЕЗФРСР към стратегиите за местно развитие 
ще бъде определен в съответните оперативни програми. В това отношение на 
настоящия етап не може да се определи дали има различни правила за всички фондове, 
които предоставят финансиране за ВОМР. 
 

- До каква степен приносът към бюджетите на МГД от ЕЗФРСР е в 
съответствие с целите заложени в ПРСР?  

-  
Съществуват опасения, че бюджетът в размер на 1 милион лв., определен за 
изпълнение на проекти за СМР няма да бъде достатъчен, за да отговори на 
потребностите на местно ниво в рамките на целия седемгодишен период за изпълнение 
на стратегията, особено когато териториалният обхват на МГД обхваща повече от една 
община. Поради сравнително малкия брой жители на общините в типичните селски 
райони на страната и с оглед на изпълнението на изискването за минимален брой 
жители, повечето МИГ ще включат повече от една община. В такива случаи е много 
вероятно подпомагането да се окаже недостатъчно за постигане на посочените цели и 
отговаряне на потребностите, което от своя страна може да доведе до отрицателно 
въздействие върху обществения интерес към подхода ЛИДЕР.  
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Същият аргумент може да бъде използван за групите територии с население над 15 000 
жители. Очертаната за периода 2014-2020 г. политика е правилна по отношение на 
твърдението, че по причини, свързани с ефикасността, по ЛИДЕР трябва да се 
насърчава асоциирането на две или повече общини при сформирането на местни групи 
за действие (МГД). Има опасност обаче това да не бъде изпълнено поради въведения 
праг от 2 милиона евро за територии с население над 15 000 жители. Тази политика 
може да бъде насърчена по по-подходящ начин чрез включване на устойчиви критерии 
за подбор на стратегиите.  

- До каква степен критериите за подбор са конкретизирани по отношение на 
описанието на структурата и процеса за взимане на решения на МГД, както и 
по отношение на качеството, съдържанието и разработването на 
стратегията за местно развитие?   

Въпреки, че са описани сравнително общо, до голяма степен критериите за подбор 
отговарят на тези изисквания.  

- До каква степен критериите за подбор отразяват спецификите на подхода 
ЛИДЕР (освен при иновациите)? 

Критериите за подбор отразяват ключовите принципи на подхода ЛИДЕР. С цел 
постигане на по-голяма яснота, ние препоръчваме те да бъдат формулирани по-
прецизно или да бъдат предоставени допълнителни подробности в рамките на 
подкритерии.  
Изключение прави единствено последният критерий: „Изпълнение на стратегия за 
местно развитие през периода 2007 – 2013 г.” Формулировката не показва ясно дали 
всички МИГ, които са изпълнявали СМР ще получат подпомагане, дали тези стратегии 
трябва да са били изпълнени успешно и как ще се оценява успешното изпълнение и от 
кого.   
 

- Колко ясно са описани институционалните ангажименти за изпълнението на 
ЛИДЕР, включително териториалното сътрудничество?  

Институционалните ангажименти за изпълнението на ЛИДЕР са ясно разпределени. 
Компетенциите на управляващите органи, РА и МГД са определени. Това 
разпределение обаче не отчита необходимостта за създаване на съвместна комисия за 
избор за ВОМР. В предложения механизъм за разпределение на отговорностите не е 
разписана координацията между отделните управляващи органи, като това може да се 
окаже неефективно по отношение на отговарянето на очакванията на бенефициентите.  
Някои от етапите на процеса са определени доста общо и не може да се определи какво 
точно включват те напр. „мониторинг на изпълнението на стратегията на МГД” ще 
се извършва от УО. Етапът на изпълнение на СМР обхваща широк кръг от дейности, 
някои от които са в изключителните компетенции на Разплащателната агенция. 
Препоръчваме да се поясни на какво точно ще се прави мониторинг по време на 
изпълнението на СМР.  
Резултатите от интервютата показват, че централизираното прилагане на ЛИДЕР не е 
добро решение за този подход. Голямата натовареност на Разплащателната агенция, 
свързана с обработването на  проекти по другите мерки по програмата води до 
значителни забавяния при одобряването на проектите по ЛИДЕР. Това сериозно 
дискредитира подхода и води до спад на интереса на местно ниво. Препоръчваме 
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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.  

- По какъв начин дейностите (изграждане на капацитет, създаване на мрежи и 
т.н.) на звеното Национална селска мрежа са свързани с местните 
партньорства и техните дейности?  

Планираните дейности на звеното за управление (ЗУ) на Националната селска мрежа са 
пряко свързани с МИГ като местни, публично- частни партньорства. ЗУ ще оказва 
подкрепа на МИГ за междутериториално и транснационално сътрудничество, 
изграждане на капацитет посредством организирани на обучения, обмен на опит и 
добри практики. МИГ ще участват в работата на Тематичните работни групи и ще 
бъдат основните потребители на информацията на мрежата. 

- Как ще се наблюдават и оценяват очакваните продукти/дейности, резултати 
и въздействие от ЛИДЕР?  

Частта за мониторинг и оценка е обща за програмата. В програмата не е налице част, 
която да описва как ще се наблюдават и оценяват резултатите и тяхното въздействие в 
частта за Лидер. Такава част следва да се разработи. Капацитета на системата за 
мониторинг и оценка, следва да може да улови и най-конкретните резултати и 
въздействия на LEADER, както на равнището на МИГ, така и на равнището на цялата 
програма и в последствие до ниво ЕС. Това предполага включването и прилагането и 
на качествени методи за оценка,  както и активна роля на Националната селска мрежа в 
този процес. 

- До каква степен процесите на мониторинг и оценка и специфичните за 
програмата показатели отговарят на тези в други КСФ?  

Поради липсата на описание на действия за мониторинг и оценка на дейностите по 
ЛИДЕР,  такава преценка не може да се направи. 

 
 
 

9. ПЛАН ЗА ОЦЕНКА 
 
Като цяло, ясно е, че проектът на Плана за оценка (ПО) вече е коментиран два пъти, 
като ние оценяваме високо значителните подобрения в него. ПО съдържа много 
полезна информация и като цяло отразява амбицията за извършване на щателна оценка 
и текущ мониторинг. В общи линии обаче към настоящия момент ПО не е твърде 
полезен като реален инструмент за планиране за МЗХ при планирането на бъдещите 
оценки. Той може да бъде 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 
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мониторинга, оценката и събирането на данни. Ще допълним информацията по тази 
тема, когато коментираме конкретните глави.  
Като дребен технически елемент трябва да споменем известната непоследователност 
при шрифта и размера на някои от заглавията.  
Освен това се появяват препратки към членове от други разпоредби, като ние 
препоръчваме да се опише съдържанието към което се препраща, за да може на 
читателите да не им се налага да се консултират или да търсят други документи.  
 

9.1. Задачи и цели на Плана за оценка 

 
Според официалните насоки на ЕК, наименованието на тази глава трябва да бъде „цели 
и задачи”. Тази промяна може да е настъпила при процеса на превод, но все пак ние 
препоръчваме заглавието да бъде променено, защото настоящото заглавие може да 
доведе до известно объркване, когато бъде сравнено с точка „теми и дейности”. 
Към настоящия момент в тази глава има шест „Задачи и цели”, след което има 
подзаглавие „Конкретни цели и задачи”, където има още четири допълнителни 
подточки. Не е ясно обаче каква е разликата между подточките преди и тези след 
подзаглавието. Например каква е разликата на практика между задачата „Предоставяне 
на необходимата оценка на всички заинтересовани страни, за да се оптимизира 
изпълнението и администрирането на програмата” т.е. подточка три и целта 
„Подобряване на процеса на комуникация и разпространение на констатациите от 
оценката така, че те да достигнат до отговорните за вземането на решения органи, 
както и до заинтересованите страни” т.е. подточка три под подзаглавието? Ние 
препоръчваме подзаглавието изцяло да бъде премахнато и да се състави един сборен 
списък на целите. Като цяло, изброените цели са добри.  
 
 
 

9.2. Управление и координация 

Тази точка е много описателна и съдържа няколко параграфа, които може би биха били 
по-подходящи в други глави. Например, в няколко параграфа има повторения от 
предишната точка за целите на ПО като например твърдението: „Оценките на 
програмата ще се използват като важни инструменти за управление и контрол за по-
добро насочване на програмата спрямо потребностите на засегнатите 
сектори/региони, за по-добра идентификация на процеса на програмиране и 
необходимостта от подобряването му.” По същия начин дългият абзац „При 
попълване на заявлението за кандидатстване … данни, предоставени за целите на 
мониторинга.” е свързан с данни. Ние препоръчваме той да бъде преместен в 
съответната точка.  
Освен това се казва, че:” При изпълнението на функциите по мониторинга, ДРСР ще 
трябва да потърси начини да разшири обхвата на системата, за да събира данни за 
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паралелното развитие на различните сектори…”  Планирани ли са някакви дейности, 
за да се улесни това развитие и определен ли е краен срок? Целта на ПО е именно да 
установи кои са възможните най-затрудняващи моменти и да планира справянето с тях 
(а не просто да посочи съществуването на възможен проблем). Наблюдението е добро 
и ние препоръчваме в точката „График” по-долу да бъдат добавени реалните дейности, 
които МЗХ счете за необходими.  
По отношение на Комитета за наблюдение е написано, че той „ще включва 
представители на социалните и икономически партньори и на заинтересованите 
страни…” Може би е добре да се разгледа възможността за включването на списък на 
заинтересованите страни, които са членове на КН, за да се покаже, че той наистина се 
състои от представители на съответните групи заинтересовани страни.  
С цел да се подобри цялостната оперативност на точката и тя да стане по-щадяща за 
читателя, ние препоръчваме да се идентифицират всички играчи (т.е. МЗХ/ДРСР, РА, 
КН, Отдел „Програмиране и техническа помощ”, Централно координационно звено, 
Комитета за управление и контрол, Националния статистически институт, Агро-
статистическия институт, Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) 
и/или други) и да се опишат точните отговорности на всяка страна по отделно, в свой 
собствен абзац така че, когато потрябва, информацията за това да може да бъде лесно 
достъпна. Кой какви данни ще събира, кой публикува обявленията за процедури по 
кандидатстване, кой публикува констатациите от оценката и т.н.? Текстът inter alia 
съдържа добро описание на отговорностите на Разплащателната агенция.  
 

9.3. Теми и дейности за оценка 

Като цяло темите за оценка, посочени в настоящата точка са добри и приложими, но са 
с много широк обхват и много амбициозни. Като такива те не отразяват 
приоритизация, специфична за определена програма по отношение на конкретни теми 
за оценка или показатели. Все пак ако МЗХ счита, че тези теми за оценка са 
реалистични, ние нямаме възражения към тях във вида в който са. Широкият обхват на 
темите обаче в известен смисъл прави реалното планиране по тях трудно, заради което 
в ПО са изказани доста съображения относно това къде могат да липсват конкретни 
данни, къде може да е трудно да бъдат събрани данни или това би изисквало 
допълнително планиране и в резултат на това не изглежда да са направени изводи за 
добавяне на допълнителни изисквания, например към заявленията за плащане или 
подпомагане. Въпреки, че оценяваме високите амбиции за оценката, изразени в текста, 
притеснението ни е, че ако дейностите по всяка тема за оценка, заедно със съответните 
показатели и необходими данни не бъдат разгледани в по-големи подробности, някои 
от пречките може и да не бъдат предвидени предварително.  
Дейностите, които са изброени и се очакват са много добри и ние силно препоръчваме 
те да бъдат включени в точка „График”, за да се осигури планирането им.  
 

9.4. Данни и информация  
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По време на междинната оценка на ПРСР 2007-2013 г. екипът оценители установи, че 
електронната система за мониторинг не може да експортира данни от базата данни в 
никакъв полезен за употреба формат (вместо това данните бяха разпечатвани на 
стотици страници листове от Excel). В текста се казва, че „информационната система 
за мониторинг (или модул) ще може да предоставя пълна информация за всички 
показатели от Плана на показателите, включително целеви показатели и показатели 
от рамката на изпълнението” и че тази система ще заработи до една година след 
одобряването на ПРСР 2014-2020 г. Предполагаме, че тази нова система ще се справи с 
трудностите при експорта на данни, които са част от предходната система и силно 
приветстваме разработването на подобрен софтуер.  
Посочено е също, че МЗХ може да наеме външни експерти, за да направят преглед на 
показателите за липсващи или остарели данни, както и за да събират данни или да 
предприемат други стъпки, необходими, за да се осигурят липсващи данни. Както е 
посочено по-горе обаче и в резултат на широкия обхват на темите за оценка, в точката 
не е посочена никаква информация за това за кои или за колко данни  става въпрос, 
което на свой ред затруднява планирането относно това колко време ще е необходимо 
на експертите, какви ресурси ще изисква това и дали няма да се наложи да се проведат 
няколко тръжни процедури. Това е инструмент за планиране. Конкретиката може да е 
от полза за ПО.  
Към момента, поне във версията на текста на английски език, като пример за данните, 
налични в базата данни за селските райони е посочен дълъг списък с показатели, които 
в голямата си част отговарят на задължителните общи показатели за контекст. Не 
изглежда обаче те да отразяват някакъв конкретен фокус при мониторинга от страна на 
МЗХ. Ние препоръчваме те да бъдат премахнати или по възможност, в текста, целта 
им, която към момента не е достатъчно ясна,  да бъде пояснена  
Като цяло изглежда, че МЗХ е наясно с кои партньори трябва да работи в тясно 
сътрудничество (Дирекция „Агростатистика”, НСИ, СЗСИ и др.), за да получи 
конкретни данни за групи показатели. Това вероятно показва, че тези партньори са 
наясно какви са потребностите, свързани с мониторинга на ПРСР и че може би са 
извършени подготвителни дейности, за да се осигури наличност на данните. Това е 
добър подход и ние можем само да препоръчаме тясното сътрудничество с всички 
налични играчи да продължи. 
 

9.5. График 

 
Според нас, частта ”График” е вероятно главата, която има най-голяма нужда от 
преразглеждане. Подчертано е, че в графика МЗХ е посочило само основните 
дейности, а те са добре подбрани и приложими. За да се подобри оперативността на 
ПО като цяло обаче, особено предвид доста широките формулировки в другите глави, 
препоръчваме да се разшири обхвата на дейностите, включени в графика. В различни 
части на ПО се говори за  няколко дейности, които биха били от основно значение за 
успеха на системата за мониторинг  (като например разработването на нов софтуер/ IT 
система), но те не са включени в графика. Препоръчваме всички, или възможно повече,  
подобни дейности да бъдат добавени към графика, за да се улесни създаването на 
структуриран процес за мониторинг и да се даде възможност на съответните играчи, 
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служители и заинтересовани лица да поддържат общ поглед върху това кога какви 
дейности могат да очакват. За да илюстрираме казаното сме посочили няколко 
дейности, предвидени от МХЗ в ПО, които обаче не са включени в графика: 
 

- Комитетът за наблюдение (КН) трябва да разгледа оценката на програмата и да 
даде препоръки на Управляващия орган за подобряване на прилагането и 
процеса на оценяване и резултатите (от „Управление и координация”); 

- Напредъкът по програмата трябва да бъде докладван на Европейската комисия 
всяка година (от „Управление и координация”); 

-  При изпълнението на функциите по мониторинга, ДРСР ще трябва да потърси 
начини да разшири обхвата на системата, за да събира данни за паралелното 
развитие на различните сектори (от „Управление и координация”- разгледайте 
възможността за поставяне на краен срок в графика);  

- Преглед на поуките от практиката, извадени по време на мониторинга и 
оценката на основните предизвикателства пред изпълнението на програмата 
(дейност от „Теми и дейности за оценка”); 

- Преглед на общите въпроси за оценка и връзките с показателите (дейност от 
„Теми и дейности за оценка”- кой ще извършва този преглед и кога);  

- Разработване на въпроси за оценката специфични за програмата, основани на 
поуките от практиката и основните предизвикателства при изпълнението на 
програмата (дейност от „Теми и дейности за оценка”- кога МЗХ ще разработи 
тези ВОСП, за да могат те да бъдат от полза за оценителите, които ще бъдат 
наети?); 

- Изготвяне на фишове за конкретни показатели по програмата (дейност от „Теми 
и дейности за оценка”);  

- Идентифициране на допълнителни видове данни, които трябва да бъдат събрани 
и преглед на източниците на информация (дейност от „Теми и дейности за 
оценка”);  

- Постигане на споразумение с доставчици на данни за предоставяне на данни 
(дейност от „Теми и дейности за оценка”); 

- Попълване на пропуските и отстраняване на установените слабости в процеса 
по събиране на данни (дейност от „Теми и дейности за оценка”);  

- Регистриране на проект по мярка „Техническа помощ” за съответната оценка и 
създаване на Комитет за управление и контрол на проекта (дейност от „Теми и 
дейности за оценка”); 

- Стартиране на новата информационна система за мониторинг (дейност от „Теми 
и дейности за оценка” –в програмата пише, че това трябва да стане в рамките на 
една година след официалното одобрение на ПРСР от ЕК);  

Осъзнаваме, че включването на такива дейности може да излиза извън минималните 
изисквания. Като цяло обаче колкото повече дейности МЗХ предвиди, планира и 
координира, толкова по-реалистичен ще бъде ПО, толкова по-гладко ще мине процеса 
по мониторинг и оценка и толкова по-добри ще бъдат резултатите. Съветваме МЗХ да 
не забравя, че ПО няма правно-обвързващ характер, но е инструмент за планиране, 
който цели да улесни процеса по мониторинг и оценка. Ако в крайна сметка МЗХ 
включи в него дейности, които по различни причини не бъдат извършени, когато се 
очаква, от това няма да произтекат финансови или административни последствия. 
Единственото, което МЗХ ще трябва да направи е да посочи причините за това в 
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съответните годишни доклади за изпълнението. Според нас увеличаването на броя 
дейностите, включени в графика значително ще подобри качеството и практическата 
уместност на ПО.  
Друг важен момент е прогнозираната времева рамка за избраните дейности по 
оценката. За всички дейности по оценката са предвидени по два месеца, един за 
събиране на данни и един за разработване на доклад, одобрен от МЗХ и КН, за ЕК. 
Тази времева рамка е много нереалистична и ние силно препоръчваме удължаването на 
й за всяка оценка. Например при първата дейност, Последваща оценка на ПРСР 2007-
2013 г., МЗХ предвижда период от 1 година (от 30 октомври 2014 г. до 30 октомври 
2015 г.) за разработване на Техническото задание и приключване на тръжната 
процедура. Реалната оценка се очаква да се извърши от 30 октомври 2015 до 30 
декември 2015 г., което на практика означава 1½ месеца, поради почивните дни около 
Коледа. Да се върнем на предишната част от коментара. Ако първата подточка от 
списъка с невключените дейности (т.е. процеса, свързан с прегледа от страна на КН на 
Доклада за оценка преди той да бъде изпратен на ЕК) беше включена в тях, това щеше 
да подскаже, че предложената времева рамка е неизпълнима. Реалистично погледнато, 
поне един месец трябва да се предвиди за това членовете на КН да прочетат Доклада за 
последваща оценка, да предоставят коментари и препоръки и в последствие 
оценяващият екип да внесе корекции в проекта на доклада за оценка въз основа на 
получената обратна връзка и препоръки.  
Освен това, изключително мащабното събиране на данни, което е свързано с 
последващата оценка, както и съпоставителният анализ не могат да бъдат извършени в 
рамките на един месец. Въпреки това, все пак процеса по оценката вероятно може да се 
извърши в рамките на приблизително една година, стига МЗХ да може да проведе 
тръжната процедура за по-кратък период от време. За последващата оценка 
препоръчваме да се предвиди период от време от поне една година в рамките на която 
три месеца да бъдат предвидени за тръжната процедура и финализиране на договора за 
оценка и девет месеца за извършване на оценката от началото на договора до 
подаването на завършен и одобрен доклад в ЕК. Останалите срокове в графика също 
трябва да бъдат променени подобаващо като се вземат предвид реалните изисквания за 
оценката и събирането на данни.  
Освен това, моля, обърнете внимание, че е предвидено последващата оценка да се 
извърши през 2015 г., докато в официалните насоки от ЕК пише, че тя трябва да се 
извърши през 2016 г. В резултат на това ние препоръчваме последващата оценка да 
бъде изместена за 2016 г.  
В целия текст на ПО ясно личи ангажиментът за изчерпателен мониторинг и оценка, 
като в увода към графика също е посочено, че в него са предвидени времеви буфери, 
които да могат да компенсират евентуално изоставане при дейностите по оценката. На 
практика обаче този график подкопава добрите намерения на МЗХ, тъй като не е 
предвидено достатъчно време за изчерпателен анализ, проучване, събиране на данни и 
непредвидени пречки. Дебело подчертаваме необходимостта графикът да бъде 
коригиран, за да може той да отговаря на ангажиментите в текста на ПО и така да се 
отстрани настоящият дисбаланс.  
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9.6. Комуникации  

 
Точка „Комуникации” е добре структурирана, кратка и прецизна. В нея са посочени 
четири подточки информационни канали и все пак, моля, да се отбележи, че подточки 
3 и 4 са на практика еднакви (т.е. „КН– представители  на основните заинтересовани 
страни” и съответно „Икономическите и социални партньори, представени в КН”). 
Препоръчваме да се добавят няколко реда относно това как МЗХ възнамерява по най-
добрия начин да използва НСМ като комуникационна платформа, тъй като това е 
вероятно единственият канал, който достига най-отдалечените райони.  
Накрая, в идеалния случай, тази точка би трябвало също да съдържа описание на 
механизмите, създадени за последващи действия при използването на резултатите от 
оценката. Според нас обаче тази глава изпълнява т.нар. минимални изисквания и ние 
не препоръчваме никакви значителни корекции.  
 

9.7. Ресурси  

 
От финансова гледна точка, МЗХ ще поеме 100% от разходите за системата за 
мониторинг чрез мярка „Техническа помощ”. По отношение на дизайна на мярката, 
дизайнът на мярка ТП е подходящ, за да може това намерение да бъде изпълнено.  
По отношение на финансирането, 94.5% от общия бюджет по мярката в размер на  54 
500 000 евро, а именно 51 502 500 евро са предвидени за управление, мониторинг, 
оценка, обучение на персонала и изпълнение на ПРСР. Тези средства обхващат много 
разходи освен ПО, включително например всички разходи по изпълнението на 
Комуникационния план като излъчвания по радиото, отразяване в медиите и др. 
Според ПО няма други средства, на национално или регионално ниво, които да са 
отделени за целите на оценката. В текста обаче не е указано какви средства се очаква 
да бъдат изразходвани за целите на мониторинга и оценката, следователно ние не 
можем да направим оценка дали за тази цел са отделени достатъчно средства. Липсата 
на прозрачност при разходите по мярката ТП дава повод за известни притеснения 
относно това дали средствата, отделени за оценката няма да се окажат недостатъчни. 
Тези притеснения се добавят към нереалистичната оценка на времето (следователно и 
на ресурсите), което се изисква за дейностите по оценката, посочени в графика. В 
резултат на това  препоръчваме на 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. Този прогнозен бюджет ще гарантира, че един и същ ресурс не е 
предвиден за две различни пера.  
По отношение на човешките ресурси, в текста е изразено виждането, че за 
извършването на мониторинга и оценката задължително трябва да има обучени и 
компетентни служители. Посочено е също, че ще бъде предоставено обучение, но в 
главата има ограничена информация относно настоящото ниво на обучение на 
служителите, следователно и относно това какво количество и какъв тип обучения все 
още е необходимо да бъдат проведени. За пореден път, тези доста широки 
формулировки изразяват добри намерения, но, за да може главата, посветена на 
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ресурсите да действа като ефективен инструмент за планиране, би било добре в нея да 
има по-конкретна информация. Например, ние препоръчваме да се включи 
информация относно това дали броят на наличните служители е достатъчен или ще 
бъдат необходими допълнителни служители, дали има конкретен профил или 
компетенции, които в момента не са налични и др. Препоръчваме също МЗХ да 
разгледа възможността за разработване (или осъвременяване) на наръчници или други 
помощни материали за изграждане на капацитет, за да се запазят ползите, постигнати 
по време на обученията, а също така и с оглед на текучеството на персонала.  
Накрая, абзацът „Администрирането на оценките … след избора на изпълнител” е по-
подходящ за точка „Координация и управление” и ние препоръчваме той да бъде 
преместен в тази глава.  
 

10.  ФИНАНСОВ ПЛАН 
 
Финансовата таблица в глава 10 е единствената информация в основния текст на 
проекта на ПРСР, свързана с разпределението на ресурсите. Финансовите таблици в 
проекта на ПРСР изпълняват изискванията на регламента за РСР- 30% от общия 
публичен бюджет да бъде отделен за приоритети 4 и 5. Според Плана на показателите 
в приложение, делът на приоритет 4 е 30.3 %, а на приоритет 5 е 15.7 %. Спазени са и 
регулаторните изисквания за средствата отпуснати за ЛИДЕР и Техническа помощ: 4.6 
% са отпуснати за ЛИДЕР и 2.2 % за Техническа помощ. Бюджетът на ПРСР сочи, че 
фокусът върху приоритетите е разпределен така- приоритет 6 (33%), приоритет 4 и 5 
(46 %) и приоритет 2 и 3 (20.4%). В ПРСР не виждаме обосновка за такова 
разпределение на ресурсите по приоритети, приоритетни области и общи цели на 
РРСР. Цялостният баланс обаче изглежда подходящ, въпреки че приоритети 2 и 3 се 
намират в долния край на разпределението.   
Не са налични бюджети за подмерките и операциите. Препоръчваме да се направи 
разбивка на бюджетите по мерките на ниво подмерки и  операции.  
Освен това трябва да се подчертае, че голяма част от бюджета е отделена за мярка 4- 
подпомагане за физически активи: според ПП, 27.9%. Ние разбираме тази 
приоритизация с оглед на необходимостта селскостопанския сектор и хранително-
вкусовата промишленост да бъдат модернизирани, но в същото време не виждаме 
обосновката на решенията нито в оценката на потребностите, нито в стратегията. 
Разпределението трябва да бъде обосновано по прозрачен начин, като се гарантира 
изпълнението на целите в стратегията.  
Целевият бюджет, отпуснат за мерките, насочени към трансфер на знания и 
насърчаване на иновации е 3% от общите планирани за ПРСР публични разходи. 
Изчисленията, основани на данните във файл: Indicator plan 06.02.2014_ENG, лист: 
Table overview exp. показват цифрата 74 082 697 евро за трансфер на знания и 
иновации, което представлява 2.66% от ПРСР 2014-2020 г. Разликата е малка и се счита 
за приемлива.  
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Обхват 
П2 П3 П4 П5 Общо 

П2+П3+П4+П5 
Обучения, посещения на 
стопанства, демонстрации 
(1.1 до 1.3) 

7 000 000 400 000 5 900 000 12 094 595 25 394 595 

Консултантски услуги, 
управление на стопанството 
и услуги по заместване в 
стопанството (2.1 до 2.3) 

8 714 269 652 818 2 825 000 1 700 000 13 892 307 
 

Сътрудничество (16.1 до 
16.3) 

7 000 000 14 000 000 8 795 947 5 000 000 34 795 347 

Общо 22 714 269 15 052 818 17 520 947 18 794 595  74 082 697 

 
 

11.  ПЛАН НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ 
 
Планът на показателите е изготвен в съответствие с насоките. Не е ясно обаче дали 
Тематичната подпрограма за малки земеделски стопанства е включена в цялостния 
План на показателите. Съгласно плана, публичните инвестиции по мярка 4 
представляват 776 882 961 евро (27.9%). Според финансовата таблица на ПРСР обаче 
мярка 4 представлява 753 062 305 евро (26.4%). Така изглежда, че ПП не включва 
Тематичната подпрограма за малки земеделски стопанства. Препоръчваме този въпрос 
да бъде изчистен и финансовата таблица в ПРСР да бъде приведена в съответствие с 
ПП. 
 

12.  ДОПЪЛНИТЕЛНО НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ 
 
В точка 12 се казва: „Допълнително национално финансиране не се предвижда.” 
Според чл. 82, Регламент №1305/2013 за допълнителното национално финансиране: 
„Плащанията, направени от държавите членки във връзка с операции, попадащи в 
обхвата на член 42 от ДФЕС и предназначени да осигурят допълнително финансиране 
за развитие на селските райони, за които е отпусната помощ от Съюза във всеки един 
момент от програмния период, се включват от държавите членки в програмата за 
развитие на селските райони, предвидена в член 8, параграф 1, буква й), и се одобряват 
от Комисията, ако отговарят на критериите по настоящия регламент.” 
В член 42 на ДФЕС се говори за помощ, предоставяна: 
“(a) за защита на предприятия, изпаднали в затруднение поради структурни или 
природни фактори;  
(b) в рамките на програмите за икономическо развитие.” 
 
Като следваме това изискване, ние считаме, че следните схеми за държавна помощ, 
описани в „Цели на администрацията на МЗХ за 2014 г.” отговарят на чл. 82 от 
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Регламент №1305/2013 и чл. 42 от ДФЕС и следователно могат да бъдат включени в 
ПРСР 2014-2020 г.:  
 
Таблица 15: Схеми за държавна помощ в България 

Цел Дейност: Схеми за държавна 
помощ 

Срок Очакван 
резултат 

2. Стимулиране на 
българското 
селскостопанско 
производство чрез 
затваряне на веригата 
и развитие на 
хранително-вкусовата 
промишленост 

2.3. Прилагане на схема за 
държавна помощ за инвестиции 
в обекти за директни доставки 
на малки количества суровини и 
храни от животински произход.  
 

Очаква се решение 
на ДФЗ 

Брой 
подпомогнати 
земеделски 
производители 

3. Преодоляване на 
структурния баланс в 
отрасъл селско 
стопанство и неговите 
подотрасли  

3.1 Нотификация до 
Европейската комисия и 
разработване на национално 
законодателство за прилагане на 
мерки за обвързана подкрепа с 
директни плащания, насочена 
приоритетно към сектори: 
-Зеленчукопроизводство; 
- Трайни насаждения; 
-Животновъдство. 
 

Нотификация до 
ЕК през м. април 
2014 г. по чл.68, 
Рег.73/2009 за 
2014 г. 
 
Решение на 
Министерски съвет 
през м. ноември 
2014 г.   

Документацията 
е в съответствие  

3.3. Използване на 
възможностите на държавните 
помощи за стимулиране на 
изоставащи в развитието си 
производствени направления.  
 

Разработване на 2 
бр. нови схеми за 
държавни помощи  
Прилагане на 12 
бр. схеми за 
държавни помощи  
 

Брой 
подпомогнати 
земеделски 
производители 

6. Подкрепа на 
дребните и средни 
земеделски 
производители чрез 
осигуряване на 
европейско 
финансиране 
 

6.1. Изготвяне на нотификация 
до ЕК и разработване на 
национално законодателство за 
прилагане на мерки за 
обвързана подкрепа, които да 
обхващат и по-малките 
стопанства за периода 2015-2020 
г.   

до м. август 2014 г.  

Източник: Документ “Цели на администрацията на МЗХ за 2014 г.” 
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13.  ЕЛЕМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОЦЕНКА НА ДЪРЖАВНАТА 
ПОМОЩ 

Нямаме конкретни коментари.  

14.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПЪЛВАНЕТО 
 
Като цяло оценяваме изброяването на Оперативните програми в България и 
обобщеното съдържание. Това е добро усилие за повишаване на информираността 
относно инициативите за допълняемост. Към тази точка имаме две цялостни 
препоръки.  
Първо, препоръчваме да се постави малко по-голямо ударение върху  разграничаването 
между ПРСР и останалите програми, не само по отношение на националните 
инициативи, но и напр. спрямо европейските структурни и инвестиционни фондове. 
Как МЗХ възнамерява да се увери, че двойното финансиране е избегнато и че няма 
празноти в подпомагането между различните свързани мерки за подпомагане? Такава 
информация е предоставена спорадично, както например в добре разработената точка 
относно допълняемостта с Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж”, но липсва в някои други точки от главата.  
Това е особено важно във връзка с подпомагането за инфраструктура т.е. пътища, 
мостове, водна инфраструктура, канализационни системи и др. поради непрекъснатите 
дискусии за разграничаването и допълняемостта с ЕФРР. Доколкото знаем, основен 
въпрос, свързан с разграничаването на подпомагането по двете програми, очевидно във 
връзка с определението за селски райони, все още остава нерешен. Задължително е 
решенията по този въпрос, които ще бъдат включени да бъдат окончателни, тъй като те 
ще окажат огромно въздействие върху бюджетите и покритието на подпомагането по 
ПРСР. ЕЗФРСР просто не разполага със средства за подпомагане на по-големи пътища 
и България може да бъде изправена пред ситуация в която има празнота във вариантите 
за подпомагане на пътища, които  излизат извън обхвата и на двете програми. Към това 
трябва да прибавим и Публичната инвестиционна програма, по която, според проекта 
на ПРСР, намерението е да се подпомагат inter alia „ВиК, управление на отпадъците и 
други, свързани с околната среда дейности; транспортна инфраструктура…” и др. 
Освен това в точката за Оперативна програма „Околна среда” пише: „В рамките на 
ПРСР ще се подпомага изграждане и обновяване на водоснабдителна 
инфраструктура и доизграждане и обновяване на системи за отвеждане и 
пречистване на отпадните води в агломерации под 2000 е.ж. в селските райони, с 
което се допълват дейностите, подпомагани по ОПОС за намаляване на загубите на 
вода и опазване на околната среда.” Въпреки това в точката не се предоставя никаква 
информация относно подпомагането по Оперативна програма ”Околна среда” като по 
този начин не се прави разграничение. В заключение, поради сериозното въздействие, 
което този въпрос оказва, ние препоръчваме да се включи много конкретна 
информация за разграничаването между инфраструктурните мерки (освен това части 
от тази информация могат да са включени в Споразумението за партньорство).  
Второ, препоръчваме включването на разграничаване и допълняемост спрямо значими 
програми от Многогодишната финансова рамка като напр. COSME, LIFE и Хоризонт 
2020. 
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15.  ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА 
 

15.1. Определяне на всички съответни административни органи и обобщено 
описание на структурата за управление и контрол 

 
Описанието на организацията на изпълнението на ПРСР е общо и не отразява 
фактическата ситуация в България, нито за УО, нито за РА или за някоя от другите 
участващи институции. Направени са препратки към задачи и отговорности, които ще 
бъдат изпълнявани, но не и към това как или с какви ресурси. Опитът от периода 2007-
2013 г. разкрива, както за УО така и за РА, че трябва да се създаде и сравнително 
подробно да се опише система за управление на изпълнението на програмата. В текста 
обаче са посочени стъпките, които се предприемат за справяне с административните 
поуки от практиката от периода 2007-2013 г., което се оценява високо. Всички 
планирани стъпки са много полезни и могат единствено да допринесат за по-доброто и 
ефективно изпълнение на ПРСР 2014-2020 г. в сравнение с това от предходния период. 
Оценяваме факта, че поуките от практиката са взети предвид. Оценяваме също и факта, 
че всички заинтересовани страни участват в дейности за намаляване на грешките до 
минимум и повишаване на ефикасността при изпълнението на ПРСР. Представени са 
няколко добри инициативи.  
 

15.2. Информираност и публичност  

 
Комуникационен план  
Като цяло Комуникационният план е добър,  подходящо структуриран и много 
разяснителен. Споменат е опит, придобит от прилагането на Комуникационния план за 
Програмата за развитие на селските райони за 2007-2013 г., за който се твърди, че е 
взет предвид. Ние обаче препоръчваме този опит, поуките от практиката и 
коригиращите мерки да бъдат описани,  inter alia за да се използват като препратки в 
бъдеще. Едно такова описание ще гарантира, че поуките от практиката няма да бъдат 
загубени поради текучество на персонала и др. Липсата на информация за поуките от 
практиката към настоящия момент затруднява преценката относно това дали 
проблемите, възникнали при изпълнението през 2007-2013 г. са на практика решени с 
настоящия дизайн на Комуникационния план. Вместо това ще направим оценка на 
Комуникационния план във вида, описан в проекта на ПРСР 2014-2020 г.  
 
Цел на информационните дейности 
Описаните цели са добри. Може би трябва да се разгледа възможността за включване 
на цел за разпространение на резултатите от мониторинга и оценката.  
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Целеви групи 
Добре, нямаме допълнителни коментари.  
 
Индикативен бюджет 
Като се има предвид, че МЗХ възнамерява да покрие всички разходи чрез мярка 
„Техническа помощ", ние препоръчваме да се гарантира, че разходите, свързани с 
Комуникационния план са отразени адекватно в дизайна на мярка ТП. Към момента 
изглежда, че са включени единствено обучителни курсове за служителите на МЗХ 
относно успешното прилагане на Комуникационния план, както и изработването на 
различни (към момента не пояснено какви) материали. Трябва да се разгледат и 
разходи за реклама, излъчвания по радиото, пътни разноски и др. Освен това считаме 
за подходящо да се направи цялостна оценка на необходимите за Комуникационни 
план средства, за да се осигури последователност между цялата сума на предвидените 
за ПРСР разходи и бюджета на мярка ТП.   
 
Информационни дейности и фази на комуникационния план 
 
Информационни дейности  
Посочено е, че като част от Комуникационния план, МЗХ възнамерява да обнародва 
подробна наредба за „всяка отделна мярка” в Държавен вестник в България. Това е 
добра стратегия. Както обаче без съмнение МЗХ е наясно, в проекта на ПРСР някои 
общи изисквания, приложими за всички мерки, не са включени в описанията на 
отделните мерки и са пояснени в уводна глава към мерките. Във връзка с това 
препоръчваме тази информация да бъде включена в отделните публикации за мерките, 
за да може, в очите на потенциалните бенефициенти, да не липсва никаква информация 
и изисквания.  
Различните информационни дейности са добре подбрани и добре описани, като ние 
сме съгласни с избраните дейности. Имаме само няколко допълнителни коментара, 
описани по-долу, които МЗХ да разгледа.  
По отношение на информационните семинари, ние препоръчваме МЗХ да разгледа 
възможности за осигуряване на излъчване на информацията от тях. Как МЗХ ще 
гарантира, че потенциалните бенефициенти са научили за семинарите и че ще ги 
посетят? На колко семинара ще бъде домакин МЗХ и разпръснати ли ще бъдат те из 
цялата страна така, че потенциалните бенефициенти да трябва да пропътуват дълги 
разстояния, за да посетят даден семинар? 
Много кратката глава за лекциите е някак неясна. Посочено е просто, че: „При 
получена покана от други институции и партньори, УО ще осигури участие на 
експерти за разясняване възможностите за подпомагане по ПРСР.” Това означава ли, 
че на семинарите, описани по-горе ще присъстват експерти? Ако е така, препоръчваме 
тази информация да бъде преместена в тази глава. Ако „Лекции” представлява отделно 
понятие, препоръчваме да се поясни разликата между лекции и информационни 
семинари, както и да се предостави допълнителна информация за лекциите. Ако 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

199 
Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 

 

вярното тълкувание е второто, това означава ли, че на информационните семинари 
няма да присъстват експерти?  
По отношение на точката за „Отпечатване на информационни материали”, 
препоръчваме МЗХ да добави информация за това къде ще бъдат налични тези печатни 
материали. На местно ниво ли ще се разпространяват, по пощата ли ще бъдат 
изпращани или самите потенциални бенефициенти ще трябва да си ги взимат, в който 
случай препоръчваме материалите да бъдат разположени на близки места и удобни за 
взимането им пунктове. В този случай предизвикателството е свързано с това 
потенциалните бенефициенти да разберат, че материалите съществуват.  
Накрая, посочено е, че МЗХ възнамерява да популяризира ПРСР чрез социални медии 
като Фейсбук, Туитър и др. Комуникацията чрез социалните мрежи изисква 
внимателно планиране, защото по всяко време (в работно време) на разположение  
трябва да има добре информирани служители, които да водят почти незабавна 
комуникация. При евентуална липса на отговори от страна на МЗХ ще има много 
свидетели, които ще забележат това. Добрата комуникация в социалните мрежи има 
голям потенциал и широк обществен обхват, докато лошата или липсата на 
комуникация може да окаже тежко въздействие върху общественото доверие в 
системата, ПРСР, МЗХ и ЕС като цяло. Препоръчваме използването на социални 
медии, но също така препоръчваме на МЗХ да добави информация относно това каква 
е предвидената организация на комуникацията в социалната мрежа.  
Фази на комуникационния план 
Фаза 1 е описана като процесът по осведомяване на обществеността за ПРСР. Този 
процес вече е започнал и в главата са описани събитията и дейностите, които са се 
случили през последните години във връзка с публикуването на новата ОСП. В главата 
обаче не са споменати разпространението на обучителни материали, организирани 
обществени дебати, фестивали, информационни семинари и др., които са предвидени 
във фаза 1 в бъдеще. Все пак нашият анализ показва ограничена информираност на 
старите и потенциалните бенефициенти относно новата ПРСР 2014-2020 г. Тъй като е 
видно, че това е съществена част от Комуникационния план, препоръчваме плановете 
за бъдещи дейности във фаза 1 също да бъдат включени (напр. брой предвидени 
информационни семинари, приблизително планирани съобщения за радио предавания 
и др.)  
Освен това се казва, че някои от събитията, посветени на новия програмен период на 
ПРСР вече са осъществени. В текста пише напр., че публични дебати с минимален 
брой участници 100 души „са започнали на територията на 27 населени места 
(общини) в цялата страна”. Малко след това обаче е посочено, че „11 такива дебата 
са проведени до 26 април 2013 г.”. Първо, как може да се провели 11 такива събития 
след като има 27 общини? Препоръчваме тези цифри да бъдат доуточнени. Второ, 
препоръчваме да бъде включена информация относно поуките от практиката, извадени 
в резултат на тези дейности. Каква обратна връзка е получило МЗХ и дали участниците 
са били доволни от организацията и съдържанието на събитията? Трето, самите мерки 
са разработени в рамките на следващите  приблизително шест месеца в резултат на 
което съдържанието на тези дебати няма как да е било много конкретно, а по-скоро е 
било с по-обща, информативна цел. Без съмнение тези публични дебати са послужили 
за повишаване информираността на обществеността относно ПРСР, което е ценно. Въз 
основа на опита си обаче можем да кажем, че потенциалните бенефициенти и по-
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конкретно дребните земеделски стопани и преработвателите имат нужда от конкретна 
информация и често посещават семинари, за да имат възможността да получат 
специфична информация за мерките, които са приложими за тях. В резултат на това 
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 
текста).  
Нямаме повече коментари по 2 и 3 фаза.  
 
Критерии за оценка на въздействието на информационните и публични мерки 
В тази точка се описва планираната бъдеща оценка на нивото на удовлетвореност на 
обществеността от изпълнението на Комуникационния план. Описанието е добро, а 
оценката е включена като дейност в Плана за оценка, което също е добре.  
Нямаме коментари по точките „Органи отговорни за прилагането на комуникационния 
план”, „Задължения на бенефициентите” и „Технически характеристики на 
информационните и публични дейности”. 
 

15.3. Механизми за съгласуваност между дейностите, предвидени по линия 
на стратегиите за местно развитие, мярка „Сътрудничество“и мярка „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

 
Има техническа несъгласуваност в номерацията на тази точка между българската и 
английската версия на документа. В документа на български език точката е под номер 
15.4, а във версията на английски език, тя е под номер 15.3. Това трябва да се коригира.  
Описанието на тази част е ясно, но сравнително кратко. В него се говори предимно за 
разграничаването между различните дейности, вместо за осигуряването на 
съгласуваност между тях. Не са описани механизми за такава координация. 
Препоръчваме тези механизми да бъдат описани  по-подробно, когато стане ясно каква 
ще бъде структурата за управление и контрол на програмата, която все още предстои 
да бъде разработена (виж напр. точка 15.1.2 „Обобщено описание на структурата за 
управление и контрол”, където пише, че „Структурата за управление и контрол ще 
бъде добавена на по-късен етап.”) 
Препоръчваме такива механизми да бъдат предложени, за да се спазят изискванията за 
координация между дейностите по описаните мерки.  
 

15.4. Гарантиране на ефективно, ефикасно и координирано прилагане на 
ЕЗФРСР и дейности за постигане намаляването на административната тежест 
на бенефициентите 
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В тази точка добре е описано кои са подходящите стъпки, които трябва да бъдат 
предприети и може би вече са предприети, за да се осигури ефикасно изпълнение на 
програмата. Оценяваме високо, че поуките от практиката са взети предвид.  
Оценяваме високо и че всички заинтересовани страни участват в дейности за 
намаляването на грешките до минимум и за повишаване на ефикасността при 
изпълнението на ПРСР. Представени са няколко добри инициативи.  
 
 
 

15.5. Техническа помощ 

 
Предвидено е мярка „Техническа помощ” да покрива широк обхват от 
административни разходи, свързани с изпълнението, мониторинга и оценката на ПРСР, 
както и по изграждането и дейността на Националната селска мрежа (НСМ). Според 
ДРСР, МЗХ може да отпусне до 4% от европейските средства за мярка ТП, което 
възлиза на 93 551 358.64 евро. Според проекта на ПРСР, МЗХ е отделило 54 500 000 
евро, които се равняват на 2.33%, от които 94.5% са отпуснати за дейности, насочени 
към управление, мониторинг, оценка, обучение на служители и прилагане на ПРСР, а 
5.5% - за създаването и дейността на НСМ. Искаме да повдигнем два въпроса във 
връзка с тези цифри: 

1) В мярка ТП няма информация, която да разяснява обосновката на цялостния 
бюджет за ТП, в резултат на което е трудно да се прецени дали тези 2.33% ще 
бъдат достатъчни за покриването на всички разходи по ТП или общият бюджет 
трябва да бъде повишен и да се доближи до максимално допустимите 4%. В 
съответствие с препоръките, предоставени за общите мерки, препоръчваме 
въвеждането на бюджетна прозрачност, която ще демонстрира, че предвидените 
средства се основават на обосновани прогнози за реалните разходи по мярка  
ТП  за програмния период 2014-2020 г. Да се разгледа варианта за включване на 
съображения от типа: какъв е бил бюджетът за мярка ТП в предходния 
програмен период, бил ли е достатъчен и дали МЗХ очаква разходите през 
настоящия период да съответстват на бюджета от предходния период? 

2) По същия начин, в мярката няма информация, която да обосновава 
разпределението на бюджета за ТП съответно на 94.5% и 5.5%. Въз основа на 
какво за НСМ са предвидени 5.5%? Тази цифра на предходен опит ли се 
основава? Ако е така, препоръчваме включване на обосновката, както и внасяне 
на прозрачност по мярката.  

Във връзка с дейностите, които ТП се предвижда да обхване, бихме искали да 
попитаме дали наистина месечните възнаграждения и допълнителни плащания за 
служители на МЗХ  са допустими за подпомагане?  Според нас, изглежда че такова 
подпомагане просто би заменило национално финансиране с финансиране с 
европейски средства. МЗХ сигурно ли е, че тази дейност е подходяща съгласно ПРСР?  
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ПРСР дава възможност мярка ТП да покрие разходи, свързани с подготвителната 
работа за новото определяне на райони с естествени или други специфични 
ограничения, което трябва да бъде завършено до 2018 г. Тази дейност обаче не е 
включена в мярката. Има ли конкретна причина за това? Ние препоръчваме МЗХ да 
включи тази дейност по мярка ТП.  
В Комуникационния план е посочено, че всички дейности ще бъдат покрити по мярка 
ТП. Ние препоръчваме МЗХ да направи преглед на това дали те са включени по 
подобаващ начин. В момента дейностите, свързани с обучителни курсове, насочени 
към успешното изпълнение на Комуникационния план са включени, но препоръчваме 
да се разгледа дали напр. излъчванията по радиото и други промоционални дейности са 
отразени в дейностите по ТП.  
Накрая, всички корекции, основани на препоръките, направени по-горе трябва, разбира 
се, да бъдат отразени като корекции в бюджета за ТП.  
 

16.  ДЕЙСТВИЯ ЗА ВЪВЛИЧАНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ 
 
Тази глава се състои от три точки: „Нормативна база”, „Процес на сформиране на ТРГ 
по ПРСР (2014–2020 г.)” и „Заседания на ТРГ по ПРСР (2014–2020 г.)” 
Нямаме коментари по точка „Нормативна база”.  
Точката, посветена на процеса за сформиране на ТРГ е много добра. Информативна е и 
включва много релевантна информация. Освен това, списъкът със заинтересованите 
страни, поканени в ТРГ включва представители на всички три релевантни групи 
заинтересовани страни, което се оценява високо. Липсват обаче представители на 
животновъдите (предимно от секторите за отглеждане на говеда, овци и кози), в 
резултат на което те считат, че потребностите им не са отразени подобаващо в проекта 
на ПРС.  
Информираха ни, че причината за липса на представителство се дължи на някои много 
строги изисквания от страна на МЗХ, които трябва да бъдат изпълнени, за да се даде 
възможност за участие в ТРГ, включително много документи и регистрации, което е 
много вероятно да изключи малките и средни асоциации. Наясно сме, че наскоро 
изискванията са били смекчени, което оценяваме високо, но изискването, че 
организацията трябва да бъде регистрирана като асоциация или фондация, работеща в 
полза на обществения интерес е много ограничаващо за земеделските асоциации, 
много от които, очевидно, са регистрирани, за да работят за частен интерес, но все пак 
остават значими за икономиката в селските райони. Поради настъпилите наскоро 
промени най-големите асоциации са включени, но няколко други също биха били 
уместни. В резултат на това препоръчваме на МЗХ да разгледа въпроса за това дали 
националните изисквания за участие в ТРГ не са ненужно ограничаващи и така да 
изключват важни заинтересовани страни, които трябва да бъдат включени в процеса на 
програмиране.  
Точката, посветена на ТРГ е съществената част в тази глава и при все това тя е 
разгърната само в рамките на седем реда, което затруднява извършването на 
изчерпателна оценка въз основа на проекта на ПРСР. Препоръчваме МЗХ да включи 
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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.  
Като цяло публичните консултации могат да бъдат структурирани в три нива на 
ангажираност, а именно: i) информация, ii) консултация и iii) съвместно взимане на 
решения. За да бъде задоволителна, ангажираността на заинтересованите страни трябва 
да достигне поне до ниво консултации т.е ниво 2. Само въз основа на формулировката 
в текста т.е. членовете на ТРГ бяха „запознати” и заседанието беше „презентация”, 
можем да повдигнем въпроса дали заседанията на ТРГ не са били предимно 
информационни кампании. Организирани ли са семинари, където заинтересованите 
страни да са били реално ангажирани, а не просто информирани? 
Интервютата ни със заинтересовани страни ясно показват, че членовете на ТРГ не 
смятат, че са имали реално въздействие върху дизайна и приоритетите на ПРСР. Много 
членове на ТРГ изразиха мнение, че срещите се провеждат единствено защото МЗХ е 
задължено да ги организира, но ръководството няма никакъв истински интерес към 
това да чуе направени предложения. Това наблюдение се подкрепя и от факта, че 
според ПРСР, МЗХ е събрало само 16 коментара и бележки във връзка със заседанието 
на трета ТРГ (3 август 2013 г.) по отношение на първия вариант на анализа на проекта 
и стратегията за ПРСР 2014-2020 г. Шестнадесет коментара изглеждат твърде малко за 
ТРГ от 75 члена по приблизително 200 стр. текст. Няколко от членовете на ТРГ считат, 
че заседанията са предимно информативни, а не такива, предполагащи участие от 
тяхна страна. Трябва обаче да се отбележи, че идеята за липса на въздействие изглежда 
не е свързана единствено с МЗХ, но и с факта, че на ПРСР се гледа като на документ, 
който се задава отгоре и се спуска към по-ниските нива и който се разработва в 
рамките на изключително строга система на ЕС, на която не може да се влияе. За да се 
постигне успех с ангажираността на заинтересованите страни, ние считаме, че е 
необходимо МЗХ да промени тази нагласа, която се наблюдава сред членовете на ТРГ. 
Според нашите интервюта със заинтересовани страни, важно е също така МЗХ да 
възстанови вярата на заинтересованите страни, че МЗХ не е единствено организация, 
където всичко се решава „отгоре-надолу”, а че приносът се приветства, оценява и най-
малкото се разглежда.  
Освен това, предвид последното изречение на проекта на ПРСР, че „в момента всички 
бележки и коментари се преглеждат и се взимат предвид” е трудно да се направи 
оценка за това до каква степен приносът от страна на заинтересованите страни е 
залегнал като част от ПРСР. В тази връзка препоръчваме МЗХ да повиши 
прозрачността при консултациите със заинтересованите страни като включи 
информация за приноса им, както бе посочено по-горе.  
Като цяло сме ставали свидетели на голям интерес сред членовете на ТРГ към участие 
и оказване на въздействие върху разработването на ПРСР. Осъзнаваме трудното 
предизвикателство пред МЗХ да постигне баланс между участие на заинтересованите 
страни и лобизъм, както и по отношение на това да се работи по най-наболелите и 
стратегически потребности на заинтересованите страни, както в същото време МЗХ 
трябва да запази ролята си на орган, разработващ програмата. Според нашата оценка 
обаче по-сериозното участие може да бъде полезно за МЗХ с оглед на това 
министерството да се възползва от човешките ресурси с които ТРГ разполагат като 
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така ще може да създаде максимално балансирана ПРСР, отразяваща потребностите на 
всички сектори в страната.  
Освен това нашите анализи показват, че някои членове на ТРГ считат, че не винаги 
получават документите т.е. проекта на ПРСР, достатъчно рано, за да могат да направят 
подходящи коментари. Според правилата за работа на ТРГ съответните документи 
трябва да бъдат разпространени поне 10 работни дни преди заседанието, което не 
винаги се случва. Напълно подкрепяме това правило и препоръчваме предизвестието 
от две седмици да се спазва в бъдеще.  
Накрая, според проекта на ПРСР участието на заинтересованите страни по време на 
процеса на програмиране се е осъществило в рамките на три заседания на ТРГ между 
м. януари 2013 г. и м. август 2013 г. Доколкото сме наясно обаче до сега са се провели 
пет заседания в периода между м. януари 2013 и м. февруари 2014 г. (31 януари 2013 г., 
5 април 2013 г., 3 август 2013 г., 11 декември 2013 г.  и 10 февруари 2014 г.). 
Препоръчваме на МЗХ да осъвремени информацията в тази глава. Освен това, съгласно 
правилата за ТРГ, на всеки два месеца трябва да се провежда по едно заседание, а 
някои членове изразиха мнението си, че броят на проведените заседания на ТРГ е 
недостатъчен. Ние обаче считаме, че провеждането на едно заседание на всеки два 
месеца е твърде много и че броят заседания, организирани от МЗХ е подходящ. 
Въпреки това обаче МЗХ трябва, разбира се, да следва вътрешните си правила.  
 
Силно препоръчваме на МЗХ да проучи интервютата със заинтересованите страни, 
които са описани в Приложение 4, тъй като в тях се съдържа много полезна 
информация и обратна връзка за МЗХ, по чиято инициатива в бъдеще могат да се 
проведат консултации със заинтересованите страни.  
 

17.  НАЦИОНАЛНА СЕЛСКА МРЕЖА  
 
Следващата точка е структурирана въз основата на набор от въпроси за оценка, които 
ще бъдат представени под формата на заглавия по-долу. 
 

- Как заинтересованите страни участват в структурата на мрежата?  
 
В частта за НСМ са дефинирани ясно потенциалните участници в мрежата, като са 
определени в три основни групи: 1) представителни организации на потенциални 
бенефициенти, 2) администрация консултантски организации и оперативни групи в 
рамките на Мрежата на ЕПИ. В рамките на тази част обаче няма разписан механизъм 
как заинтересованите страни участват в структурата на НСМ. Представени са само 
някои принципи на които ще се базира участието в мрежата. Причината вероятно е, че 
няма предложена структура на мрежата. В институционален план е предвидена 
единствено Звено за управление на НСМ. Изпълнител на ЗУ на НСМ се планира да 
бъде определен на принципа на тръжна процедура, което предполага, че ще бъде 
избран външен изпълнител.  
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Препоръчва се да се предложи и обоснове структура на мрежата с механизъм за 
въвличане на заинтересованите страни. 
Описанието на част „Процедура за участие и управление на Националната селска 
мрежа:” в частта преди Организационна структура на НСМ не е релевантна и е 
препоръчително да отпадне. 
 

- До каква степен са въвлечени съответните групи, напр. земеделски стопани, 
изследователи, консултанти и бизнеса, които работят в областта на 
хранително-вкусовата промишленост? 

Доколкото няма разписан механизъм за въвличане на заинтересованите страни е 
трудно да се прецени, в каква степен ще бъдат въвлечени. Всички те обаче фигурират, 
като потенциално представени в мрежата в рамките на отделни групи участници. При 
разписване на механизъм за въвличане е подходящо да се даде по-подробна 
информация за това. 
 

- Какви мерки са предвидени за включване на широката общественост?   
Предвидените мерки за включване на широката общественост се свеждат до:  
възможност за участие в работата на Тематичните работни групи; възможност да се 
ползват от набираните добри практики, набираната и разпространявана информация от 
ЗУ на НСМ практики както и от евентуалното им участие в събития на мрежата 
 

- Какви стъпки са предприети за подпомагане на оценката/ самооценката на 
мрежата?  

 
Настоящият текст в частта за НСМ не съдържа ангажименти за извършване на оценки 
на мрежата, респективно самооценки. Записано е единствено, че „разработване и 
разпространение на теми касаещи наблюдението и оценката” е основна дейност, 
която ще бъде включена в НСМ. Текста не е ясен и достатъчен за да определи реда и 
обхвата за извършване на оценки на мрежата. 
В допълнение към описанието е препоръчително да се опишат с каква честота, какви 
оценки с какви цели се извършват и от кого се извършват. 
 

- Как трябва да се събират информация и данни за мониторинга? Кой участва в 
този процес?  

В текста не е посочен ред и инструментариум за събиране на информация и данни за 
мониторинг на изпълнението. Не са определени роли или задължения за отделни 
структури. Препоръчително е да се определят структурите, които набират данни за 
целите на мониторинга. 
 

- Какъв тип подпомагане се предвижда за оперативните групите от ЕПИ по 
време на изпълнението на ПРСР?  
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Оперативните групи в рамките на мрежата за Европейско партньорство за иновации 
(ЕПИ)  са предвидени като отделна група в кръга от заинтересовани страни за участие 
в НСМ. За оперативните групи обаче няма определена конкретна целенасочена 
подкрепа.Те ще бъдат подпомагани от ЗУ на НСМ, като ЗУ ще трябва да осигури 
платформа за общуване и обмяна на идеи между представителите на съветническите и 
иновативните подпомагащи звена. Доколкото тези групи са нови структури със 
специфични функции, които е трудно да бъдат прогнозирани на този етап, е 
препоръчително да се ползва опита и на другите държави членки, за да се 
идентифицират определени специфични потребности с които да се разшири кръга от 
дейности на НСМ, доколкото в България не се планира, изграждането на отделна 
мрежа за тези групи. 
Предвидената в рамките на настоящият текст дейност „Дейности по сътрудничество с 
Европейската мрежата за ЕПИ” вероятно няма да бъде достатъчна. 
 

- Как мрежата ще спомогне за изграждане на капацитет, обмяна на опит и 
разпространение на добри практики?  

Плана за действие на мрежата включва поредица от дейности които са насочени към 
изграждане на капацитет, обмяна на опит и споделяне на добри практики. Механизма 
по който ще става, обаче не е описан и прави плана недостатъчно пълен и ефективен. 
Препоръчва се да се даде описание, от кого и как ще се изпълняват посочените 
дейности. 
 

- Колко ефективно и ефикасно са организирани обмяната на опит, събирането 
на данни и потока на информация?  

Процесът на събиране на данни и обмен на информация и опит са планирани, 
посредством усилията на ЗУ на НСМ. Дейността ще бъде извършвана, предимно чрез 
заложените 28 регионални координатора в цялата страна. Ефективността на този 
подход ще зависи от конкретното му приложение на практики и възможността 
реалните координатори да бъдат мотивирани за тази цел. Друг важен канал за обмен на 
информация и опит ще бъдат тематичните работни групи, където ще участват различни 
представители на мрежата. 
 

- Какви процедури са предвидени за идентифициране на съответните 
изследователски дейности и резултати? Кой участва и кой е консултиран?   

Основен недостатък на частта за НСМ е, че няма предвидени процедури за голяма част 
от дейностите, в т.ч и за идентифициране на нуждите от изследвания и консултации. 
Наличието на процедури за изпълнение на дейностите, макар и не достатъчно 
подробно ще бъде от голяма полза и ще внесе яснота как, от кого и по какъв ред ще 
бъдат изпълнявани. 
 

- Какви разпоредби са предвидени за разработване на методи и инструменти за 
оценка за оценяване на селските мрежи?  

В програмата няма предвидени разпоредби относно методи и инструменти за оценка на 
мрежата. Такива следва да се допълнят.  
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- До каква степен разпоредбите за Техническа помощ съответстват на обема 

на предвидените дейности?  
При прегледа на разпоредбите за Техническата помощ не се установяват 
несъответствия по отношение на недопустимост на предвидените задачи. Доколкото 
задачите в обхвата на мрежата нямат ясни параметри, преценката за съответствие с 
обема е трудно да бъде направена. 
 
 

18.  ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА 
ПРОВЕРЯЕМОСТ, КОНТРОЛИРУЕМОСТ И РИСК ОТ ГРЕШКИ 

 
Нямаме коментар, тъй като тази точка в проекта на ПРСР е празна.  
 

19.  ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
Не са включени данни за транснационални разпоредби. Само съответните мерки: 
„Схема за полупазарни стопанства”, „Млади фермери” и мярка „Агро-екологични 
плащания”. Тази информация е важна, за да се оценят реалните нови дейности, които 
могат да бъдат започнати в рамките на програмата за периода 2014-2020 г. Тази 
информация трябва да се използва и за количественото остойностяване на целите за 
всяка мярка и операция.  
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Приложение 1: SWOT анализ с коментари на ЕО, изнесени в 
полето  

 
Силни страни 
 

Социо-икономическа ситуация в селските райони:  

• Запазена богата природна среда и биоразнообразие, предлагаща привлекателни 
условия.за живот; 

• Територии с уникален характер и неусвоен потенциал за развитие на туризма , 
съчетаващи природни и културни ценности; 

• Добре изградена мрежа от малки градски центрове, сравнително равномерно 
разположени на територията на страната ; 

• Сравнително изградена социална инфраструктура; 
• Изградена пътна и водоснабдителна инфраструктура ; 
• Голям брой малки земеделски стопанства, които имат съществен принос за 

осигуряване на работни места, допълнителни доходи в селските райони и 
поддържане на жизнеността на селските общности ; 

• Съхранени традиционни занаяти, услуги и технологии за преработка на храни, 
които създават заетост и допълнителни доходи в селските райони; 

• Запазени социални взаимоотношения, културни традиции и институции 
(читалища, неправителствени организации); 

• Натрупан опит в прилагането на подхода ЛИДЕР за оживяване  и сплотяване на 
местните общности на част от територията от селските райони. 

 

Земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост  

• Благоприятен агро-екологичен потенциал за отглеждане на земеделски култури 
и сравнителни предимства в производството на зеленчуци и плодове, десертно 
грозде и други трайни насаждения, етерично-маслени култури, гъби, както и в 
секторите от животновъдството, които осигуряват суровини за хранително-
вкусовата промишленост;  

• Създадени местни породи в животновъдството и местни сортове в 
растениевъдството с добра производителност, високо качество на продукцията  
и добра пригоденост към местните климатични условия; 

• Конкурентноспособен и развиващ се сектор за производство на зърнени и 
маслодайни култури;  

• Бързо развиващ се сектор на биологичното земеделие – ръст на броя оператори, 
размера на площите и броя животни в система на контрол;  

• Дългогодишни традиции в преработката на земеделски продукти и добра 
репутация сред потребители, включително и на външните пазари, и частично 
модернизирана база на хранително-вкусовата промишленост; 

• Значително увеличаване на външнотърговския стокообмен със селскостопански 
стоки и продукти на хранително-вкусовата промишленост;засилване на 
стокообмена с държавите-членки на ЕС;; 
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• Наличие на изградена система за аграрно образование, наука и консултантски 
услуги, която има дългогодишна традиция и опит във внедряването на нови 
технологии и производства и предоставяне на консултантски услуги;  

• Изградена базисна инфраструктура за напояване и отводняване за осигуряване 
на вода в условия на промени на климата при засушаване и отвеждане на 
излишната вода при наводнения;  

• Традиции в създаването и отглеждането на гори, дърводобива и горската 
промишленост; 

• Добро здравословно състояние на горските екосистеми; 
• Инвентаризирани горски територии; 

 
Околна среда/климат 

 
• Богато биоразнообразие и разнообразен ландшафт; 
• Идентифицирани и обособени защитени зони; значителен дял от територията е  

земеделски земи с висока природна стойност; 
• Наличие на адаптирани към местните условия местни породи и растителни 

видове; 
• Голям дял на полуестествени затревени площи, благоприятстващи развитието 

на пасищно животновъдство 
• Използване на екстензивни природосъобразни практики, благоприятстващи 

развитието на биологичното земеделие; 
• Висока степен на регулиране на оттока на вътрешните реки ;  
• Опит в защитата от ерозия ; 
• Устойчиво управление на горите; 
• България е включена в Eвропейската информационна система за горските 

пожари (EFFIS);  
• Емисиите на CO2 са намалели значително спрямо базовата  2007 г.  

 

Слаби страни 
 

Социално-икономическо положение в селските райони: 

• Слаба икономическа активност, ниска степен на предприемачество, ниска 
степен на диверсификация и на добавяне на стойност в селската икономика, 
недостиг на конкурентни работни места;  

• Намаляване на работната сила, по-нисък образователен статус на работната 
сила, риск от загуба на квалификация и умения поради дългосрочна 
безработица;OK 

• Намаляване и застаряване на населението, миграция, особено на младо и високо 
образовано население;OK 

• Намаляване на гъстотата на населението и риск от обезлюдяване на част от 
териториите;OK 

• Висок риск от бедност и социална изолация; 
• Влошен достъп и/или качество на социалните услуги в селските райони; 
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• Лошо състояние или липсваща техническа инфраструктура и ниска енергийна 
ефективност на публичните обекти;  

• Непълно покритие на територията на селските райони с фиксирана 
широколентова инфраструктура и ниско използване информационните и 
комуникационни технологии от населението и бизнеса; ok 

• Недостатъчно развит капацитет за включване на местните общности в 
прилагане на подхода ЛИДЕР и ниска степен на покритие на територията на 
селските райони от МИГ;  

• Ниска степен на оползотворяване на отпадъците, включително тези с произход 
селското, горското и рибното стопанство. 

 
 

Земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост 

• Поляризирана структура на стопанствата в земеделието характеризираща се с 
голям дял на малки стопанства с ниска производителност, 
конкурентоспособност и пазарна ориентация и много нисък дял на средните 
стопанства;  

• Неефективно използване на производствените фактори (земя, труд и капитал) в 
животновъдството и в производство на плодове, зеленчуци и етерично-маслени 
култури, поради технологични, управленски и пазарни слабости;  

• Ниска производителност на труда в земеделието и ХВП и ниски средни добиви 
в земеделието спрямо ЕС; 

• Неблагоприятна възрастова и образователна структура на управителите на 
стопанствата и заетите в земеделието;  

• Незавършено преструктуриране и модернизация на млечното животновъдство; 
• Намаляващ дял на традиционно отглежданите земеделски култури в България в 

т.ч. трайни насаждения, плодове и зеленчуци; 
• Слаба диверсификация на стопанската дейност в земеделските стопанства; 
• Амортизирано оборудване и морално остарели технологии; 
• Ниска инвестиционна активност, недостатъчни инвестиции в иновации в 

областта на земеделието, ХВП и горското стопанство; 
• Неблагоприятна структура на износа и вноса на селскостопански стоки - 

непреработените земеделски продукти преобладават в износа, а преработените 
във вноса; слаба диверсификация на износа;  

• Слаби хоризонтални и вертикални връзки, коопериране и сътрудничество в 
хранителната верига, неразвити организации на производителите поради 
трудности при учредяването им, доминиращо влияние на търговците –
посредници и веригите на едро за търговия със земеделски продукти, храни и 
напитки; 

• Неразвита система за маркетинг на местни продукти и къси вериги за доставка;  
• Ниска степен на добавяне на стойност към първичните продукти; 
• Нарушена структура на преработвателната промишленост. Недостатъчни 

мощности в определени направления (оползотворяване на отпадъци от селското 
стопанство,зърнено-житни, маслодайни култури и други)  Недостигът на 
суровинни и силна зависимост от вноса за някои подотрасли на хранително-
вкусовата промишленост (основно месна, млечна и консервна).  
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• Наличие на стари технологии и съоръжения в хидромелиоративната структура и 
лошо поддържането и ползването на инфраструктурата. Проблеми в 
стопанисването и използването на хидромелиоративните съоръжения, които 
затрудняват секторите с интензивно производство с висока добавена стойност; 

• Ограничен достъп и използване на пазарна, технологична, агрометеорологична 
информация и затруднен достъп до съвети в земеделието на фермери от 
отдалечените от областните центрове населени места поради липса на 
съветници в областта на земеделието на общинско ниво; 

• Слаба организация за трансфера на знания в земеделието, ХВП и горското 
стопанство; липса на ефективна връзка между научно-изследователските и 
образователни институти и бизнеса.  

• Ниско познаване на влиянието на климатичните промени върху земеделието, и 
ниска подготовка за адаптация, включително такива,подходящи на увеличените 
рискове методи и нива на застраховане; 

• Ограничен достъпът до кредити и външно финансиране, особено за малките и 
средни стопанства.  

 

 

Околна среда/климат 

• Унищожение на ценни полу-естествени местообитания посредством разораване, 
строителна дейност и използване на синтетични торове и химикали; 

• Неефективно използване на природните ресурси, включително свръх 
експлоатиране;замърсявания, нарушен воден баланс; 

• Устойчива тенденция към деградация на почвената структура в обработваемите 
земи; 

• Загуба на многофункционалността на почвите вследствие водна и ветрова 
ерозия; намаляване на хумусния слой на почвата; засоляване, вкиселяване и 
механично унищожение на почвите;  

• Монокултурни производствени модели; 
• Недостатъчна осведоменост на земеделските стопани относно природната 

стойност на земята и устойчивото земеползване; 

• Недостатъчна гъстота и незадоволително състояние на горската пътна мрежа; 
• Недостатъчно интегриране на дейностите по запазване на биологичното 

разнообразие с горското планиране и със стопанисването на горите; 
• Недостиг на инвестиции в непродуктивни инвестиции, свързани с прилагането 

на екологосъобразни практики; 
• Ниска степен на ползване на алтернативни източници на енергия (особено 

геотермална и от отпадъци),  и алтернативни горива (биогаз); 
• Недостатъчен капацитет за осигуряване на консултантски услуги за опазване на 

околната среда и екосистемите и адаптиране към климатичните промени; 
 

Възможности 
 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

212 
Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 

 

• Разширяване на пазарите и нарастване на потребителско търсене на хранителни 
продукти, с гарантирано качество и произход, местни продукти, както и 
биологични продукти;  

• Повишаване цените на селскостопански продукти на международните пазари; 
• Развитие на социалното фермерство и иновациите в социалните услуги; 
• Повишено търсене на културно-исторически, спа и балнеологичен, 

приключенски, еко и селски туризъм; 
• Развитие на технологиите в областта на зелената икономика, включително за 

ползване на ВЕИ;  
• Развитие на екосистемните услуги; 
• Улеснен достъп до нови знания, технологии и практики вследствие членството в 

Европейския съюз; 
• Ново отношение на обществото към мултифункционалната роля на 

земеделието, което е не само производител на храни, но и играе роля при 
опазване на околната среда и създаването на нови производствени цикли; 

 

Заплахи 
 

• Продължаващ ефект на икономическата криза, особено с ефект върху заетостта 
и квалификацията и бедността;  

• Продължаващ ефект на икономическата криза в останалите страни-членки на 
ЕС, които са основни търговски партньори в стокообмена със стоки на аграрния 
сектор и хранително-вкусова промишленост, което може да доведе до понижено 
търсене. 

• Множество промени в българското и европейското законодателството в 
областта на земеделието, ХВП и горското стопанство и постоянно увеличаващи 
се изисквания към икономическите оператори работещи в тези сектори ;  

• Увеличаване на териториалните различия в качеството на живот и доходите, 
ускоряващи вътрешната и външна миграция на населението на селските райони; 

• Загуба на квалифицирана работна ръка и недостиг на работна сила, поради 
неконкурентно заплащане на труда; 

• Увеличаване на замърсяването в следствие на интензивно земеделие, 
производствени дейности, транспорт и туризъм; 

• Глобалното изменение на климата, попадане на страната в зона на засушаване и 
рискове, свързани с природни бедствия (т.е. наводнения, злополуки, пожари, 
суша); 

• Нарастващата роля на транснационалните компании в хранителната верига; 
• Нарастване на цените на използваните ресурси и материали (земя, труд, горива 

и др.) при производството и преработката на земеделски и горски продукти; 
• Циклични спадове в цените на международните пазари на някои 

селскостопански стоки . 
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Приложение 2: Казуси 

По време на предварителната оценка, ЕО проведе проучване на няколко казуса, чиято 
цел беше да се събере информация на терен от стопаните и преработвателите, към 
които програмата всъщност е насочена. Чрез тези казуси, ЕО получи ценна 
информация относно най-належащите потребности и въпроси, които стопаните сами 
посочиха. Това допринесе за анализа и сборните препоръки, отправени от ЕО в 
настоящия Доклад за предварителната оценка. В таблица 16 по-долу е представен 
преглед на казусите, като всеки казус е обобщен на кратко в главите по-долу. 
Таблица16: Списък на казусите 

Сектор Номер на казуса Дата на посещението 
Възобновяема енергия 1 7 март 2014 г. 
Възобновяема енергия 2 12 март 2014 г. 
Услуги (ЛИДЕР) 3 14 март 2014 г. 
Производство на мляко 4 15 март 2014 г. 
Обществен 5 17 март 2014 г. 
Плодове и зеленчуци 6 18 март 2014 г. 
Обществен 7 21 март 2014 г. 
Горско стопанство 8 28 март 2014 г. 
Производство на мляко 9 3 април 2014 г. 
Картофи,пшеница, царевица 10 4 април 2014 г. 
Млад земеделски стопанин 
(растениевъдство, зеленчуци, 
пасища) 

11 4 април 2014 г. 

Птици 12 23 април 2014 г. 
Преработване на мляко 13 28 април 2014 г. 
Биологично земеделие 14 29 април 2014 г. 
Зърнопроизводство 15 29 април 2014 г. 
Производство на мляко 16 30 април 2014 г. 
Животновъден 17 2 май 2014 г. 
 
Структура на казусите 
Доколкото това беше възможно, всички казуси следват един и същ шаблон при 
посещенията, за да може да се осигури съвместимост. Появяват се обаче и някои 
отклонения (по различни причини) в случаи, когато земеделските стопани са обърнали 
особено внимание на неща, които са от особен интерес за тях или когато определени 
въпроси не са били приложими към конкретния казус. Общият шаблон на казусите е 
структуриран по следния начин: 

- Фонова информация; 
- Капацитет и икономическа информация; 
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- Стандарти за качество 
- Предходни инвестиции   
- Бъдещи инвестиции, включително цялостни планове и идеи за бъдещи 

инвестиции и конкретни желания относно ПРСР 2014-2020 г.  
- Най-големи предизвикателства или проблеми  
- Други наблюдения; 
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Казус №1 

Сектор: Възобновяема енергия 

Дата: 7 март 2014 г. 
1.1. Година на създаване/история: 2009 

1.2. Тип фирма: производство на електроенергия от възобновяеми енергийни 
източници 

1.3. Собственост на фирмата: частна 

1.4. Брой служители на пълен работен ден: 1 

1.5. Алтернативни източници на доходи: няма 

1.6. Местонахождение: село Обнова, Община Левски, Плевен 

 
 
 
1. Капацитет и икономическа информация 

1.1. Производство: 130 000 kWh годишно 
1.1.1. Максимален капацитет: инсталиран капацитет 96 kWp  

1.2. Разходи: Дейностите по инсталацията от 04.02.2011. „Преди да получим 
субсидиите, трябваше да си платим кредита. За нас цената за изкупуване беше 
0.69911 лева/KWh. Цената умножена по средното годишно производство от 
130,000 kWh води до производство за около 90 000 лева годишно. Ние обаче 
плащаме за поддръжка, охрана, система за сигурност, аларма, камери за 
наблюдение, задължителна осигуровка в полза на фонда, заплати, данъци, 
модули за почистване, амортизация, ремонти, счетоводство и др. През месец 
септември 2012 г. беше въведена такса за достъп до електроразпределителната 
мрежа, чиято ставка беше 20%, но преди няколко месеца тя падна. От 
01.01.2014 г. обаче ще бъде въведена друга такса със ставка 20%, която ще 
влиза в бюджета.” 

1.3. Канали за извършване на продажби: ЕРП – ЧЕЗ 
 
2. Предходни инвестиции 

2.1. Предходни инвестиции: Мярка 312 от ПРСР 2007-2013 г. – Подкрепа за 
създаване и развитие на микро-предприятия 

2.1.1. Цел и резултати от подпомагането: Интервюираният е получил 
субсидии само за оборудване от Германия. Със собствени средства 
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финансира изливането на бетон, изграждането на подстанции и всичко, 
свързано с електричеството. Съоръжението е изградено и работи от 
04.02.2011 г.  

2.1.2. Сума на подпомагането: 170000 евро 
2.1.3. Предишни познания за програмата: Интервюираният научава за 

програмата, защото негови роднини вече са кандидатствали по друга нейна 
мярка. В последствие те самите решават да изградят съоръжението и по-
късно научават за мярката.   

2.1.4. Процес за кандидатстване: Интервюираният съобщава, че се е натъкнал 
на безброй проблеми, особено предвид факта, че доставчикът е чужда 
компания. Казва, че УО е изисквал един и същ документ 5 пъти заради 
печат или подпис, или  друга малка техническа подробност и като цяло 
счита, че процеса е неприемлив. Това води до сериозни проблеми с 
валидността на офертата, тъй като много от елементите в нея сменят 
имената си, годините си или пък самия производител е сменил доставчика 
си в рамките на този дълъг период от време. Първоначално проектът 
включва модули 230 Wp, но при започване на строителните дейности вече 
се произвеждат модули 235-240 Wp. Проектантските организации трябва 
да проектират почти всичко отново. На интервюирания отново му се налага 
да подаде писмо, за да уведоми, че предишните модули вече не се 
произвеждат, което е почти неприемливо за германската компания. Освен 
това цялата тази кореспонденция трябва да се изпраща по пощата. Той иска 
анекси към договора, поръчката и потвърждение на поръчката и в даден 
момент му се казва, че УО до сега никога не е имал клиенти с такива 
изисквания в документацията и че разходите започват да стават много 
високи.  

 
3. Бъдещи инвестиции 

3.1. Бъдещи инвестиции # 1: Към момента интервюираният не планира бъдещи 
инвестиции, защото счита, че условията в страната са далеч от тези, които биха 
насърчавали инвестициите inter alia поради непрекъснатите нови такси, които 
поставят малкото съоръжение на същото конкурентно поле, където са и 
големите производители на електроенергия. Съоръжението има договор за 
изкупуване на произведените количества за 25 години, което отговаря на 
приблизителния живот на модулите. Интервюираният обаче иска да 
кандидатства по новата програма, но не знае за какво. Той счита, че 
инвестиционната политика на предходните правителства не е била най-
благоприятната за инвестициите поради липсата на сигурност.  

 
4. Най-големи предизвикателства и проблеми 
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- Мярка 312 е отворена в рамките на дълги периоди, но само за кратък интервал 
от време, което води до конфликт с валидността на офертите- особено, когато те 
са от чужда компания.  

- Прегледът и обработката на документите отнемат много дълго време.  
- Липса на възможност за пряка комуникация с ДФЗ- всичко се изпраща по 

куриер, обработката не започва докато не се получи обратна разписка.  
- Едни и същи документи се представят по повече от един път.  

 

Казус №2 

Сектор: Възобновяема енергия 

Дата: 12 март 2014 г. 
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване: 2010 г. 
1.2. Тип фирма: производство и продажба електричество, произведено от слънчева 

енергия 
1.3. Собственост на фирмата: частна 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: 1 
1.5. Алтернативни източници на доходи: консултантски услуги 
1.6. Местонахождение: селски район 

 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Производство: слънчева енергия 
2.2. Максимален капацитет: инсталиран капацитет 60 kWp 
2.3. Оборот: 20 000 - 25 000 лева годишно 
2.4. Канали за извършване на продажби: непреки; посредник – електро-

разпределително дружество 
 
3. Предходни инвестиции   

3.1. Предходни инвестиции: иновативна фотоволтаична  инсталация за 
производство на електричество  

3.1.1. Цел и резултати от подпомагането: изграждане на иновативна 
фотоволтаична  инсталация за производство на електричество на покрива  

3.1.2. Сума на подпомагането: 351 393.60 лв. (80% от сумата) 
3.1.3. Процес за кандидатстване: Изграждане на екипа по проекта, подбор на 

доставчици, договор с електро-разпределителното предприятие, 
кандидатстване и договор с Държавен фонд „Земеделие”; изграждане на 
инвестицията, финансиране, надзор.  
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4. Бъдещи инвестиции 

4.1. Бъдещи инвестиции #1: Интервюираният би искал да разшири вече 
изградената фотоволтаична инсталация или да изгради нова. Не се планират 
обаче инвестиции по ПРСР 2014-2020 г. заради достигнатият праг съгласно 
правилото “de minimis”.  

 
5. Най-големи предизвикателства и проблеми: Интервюираният има трудности с 

електро-разпределителното предприятие и с обществената администрация поради 
тежката бюрокрация и не спазването на срокове, няколкото поправки в съответните 
закони и финансовите условия и накрая, трудности с отговаряне на условията на 
банките, за да се получи авансово плащане по ПРСР 2007-2013 г.  

 
 

Казус №3 

Сектор: Услуги (ЛИДЕР) 

Дата: 14 март 2014 г. 
 

1. Фонова информация 
1.1. Година на създаване: декември 2001 г. 
1.2. Тип фирма: ветеринарнo -медицински услуги 
1.3. Собственост на фирмата: частна, ООД 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: 6 (4 лекари и 2 души помощен 

персонал) 
1.5. Доставчици: Складове на едро за доставка на лекарствени форми и 

консумативи, като основните са – „Възраждане Касис” ООД, Ловеч и „Антон 
Бойчев и син” ООД, Пловдив   

1.6. Алтернативни източници на доходи: няма 
1.7. Местонахождение, напр. в необлагодетелстван район (НОР): гр. 

Панагюрище, област Пазарджик, се намира в планински район (Средна гора)  
 

2. Капацитет и икономическа информация 
2.1. Производство: ветеринарни услуги  т.е. профилактични дейности на домашни 

любимци и селскостопански животни, диагностика, лечение и консултации, 
дератизация и дезинсекция  

2.2. Оборот: 121 000 
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2.3. Канали за извършване на продажби: корпоративни клиенти; малки и средно 
големи животновъдни стопанства, фирми за дейности по дератизация, 
физически лица - отделни земеделски стопани и граждани  

 

3. Стандарти за качество 
3.1. Сертификати: Удостоверение за право за упражняване на бизнес свързан с 

ветеринарно медицинска дейност от Агенция по безопасност на храните  
 

4. Предходни инвестиции   
4.1. Предходни инвестиции #1: Закупуване, на терен, разрушаване на стара сграда 

и строителство на нова сграда за нуждите на ветеринарната лечебница. 
Сградата е въведена в експлоатация през 2008 година и осигурява 
материалните предпоставки за упражняване на дейността. 

4.2. Предходни инвестиции #2: 
4.2.1. Цел и резултати от подпомагането: Закупуване на оборудване за 

диагностика и анализ (кръвни анализи – биохимия и морфология), ехограф 
и др,  общо 5 апарата, както и обзавеждане  - стационарни клетки. В 
резултат на изпълнението на дейността е постигнато съвременно равнище 
на оборудване на ветеринарна лечебница, което позволява своевременна и 
качествена диагностика и впоследствие лечение на животните на 
територията на МИГ. Доставеното обзавеждане, облекчава работата на 
персонала и повишава неговата ефективност. 

4.2.2. Сума на подпомагането: Стойността на проекта е 47331 лв. (24 202 евро) 
от които безвъзмездна помощ в размер на 33 132 лв. (16 942 евро). 

4.2.3. Процес за кандидатстване: Сравнително лесен процес. Получена 
подкрепа от страна на МИГ във всички фази на процеса. Същият е добре 
организиран и ефективен. Основен недостатък е бил дългия период от 
кандидатстването до одобрението на проекта. Регистрираното забавяне е 
във фазата на изпращане за одобрение от ДФЗ след одобрението от МИГ. 

 

5. Бъдещи инвестиции 
5.1. Бъдещи инвестиции: 

5.1.1. Цел и очаквани резултати от инвестиционния проект: Допълнително 
оборудване на лаборатория към ветеринарната лечебница – закупуване на 
рентгенов апарат и друга по дребна апаратура. Очакванията са да се 
подобри значително процеса на диагностика, особено за травматични 
състояния и се намаляват страданията при пациентите. Планира се също да 
се извърши климатизация на лечебницата, която да подобри условията на 
труд на персонала и условията за лечение в стационарната част. 
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5.1.2. Планирана/очаквана сума на подпомагането: около 120 хиляди лева 
 

6. Най-големи предизвикателства и проблеми: Основен проблем са дългите 
срокове за одобрение на проектите и липсата на достатъчно средства за 
финансиране на изпълнението на проектите. Своевременното възстановяване на 
средствата по заявките за плащане е от критична важност за успеха на бизнес 
плана. Забавянето носи много щети под формата на лихви, неустойки и други 
санкции.  

 

Казус №4 

Сектор: Производство на мляко 

Дата: 15 март 2014 г. 
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване: 1998 г. 
1.2. Тип фирма: стопанство за производство на мляко 
1.3. Собственост на фирмата: частна 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: 2 члена на семейството  
1.5. Алтернативни източници на доходи, ако има такива: няма 
1.6. Местонахождение: Друг НОР, зона в Натура 2000 и район с ВПС. 

 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Производство: 20 млечни крави. 
2.2. Оборот: 25 000 лева (3 349 евро). 
2.3. Канали за извършване на продажби: договор с млечна компания, някои 

директни продажби   
 
3. Предходни инвестиции    

3.1. Предходни инвестиции : някои инвестиции са извършени със собствени 
средства и с взети на заем средства; някои инвестиции са подпомогнати по 
грантовата схема на БДЗП.   

3.2. Предходен инвестиционен опит от ПРСР 2007-2013 г.: мярката за Натура 
2000, приложена през 2011 г. 

3.3. Цел и резултати от подпомагането: 20 ха общински затревени площи 
3.4. Сума на подпомагането: 78.5 евро/ха 
3.5. Процес за кандидатстване: Проблематичен при стартирането на мярката, 

слоят на Натура 2000 не е пуснат в употреба и интервюираният трябва да ходи 
няколко пъти в общинските служби, за да се определят площите.    
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4. Бъдещи инвестиции  

4.1. Бъдещи инвестиции: Стопанството е от категория I, но все пак все още са 
необходими инвестиции в обора, за да се спазят всички санитанро-хигиенни 
изисквания.  

4.2. Бъдещи инвестиции  по ПРСР 2014-2020 г.: мярката Натура 2000 за 
затревени площи 

 
5. Най-големи предизвикателства или проблеми: 
 
Късното стартиране на мярката Натура 2000 и техническите затруднения в началото 
бяха проблем. Ситуацията обаче беше много по-лека отколкото при АЕ мярка, която 
разглеждах като възможност през 2009 г. Добре е, че не кандидатствах по АЕ мярка, 
защото много от колегите ми в района бяха санкционирани за над-деклариране. 
Затревените площи в нашия район са разположени на карстови терени и през месец 
август, когато се извършват повечето проверки на място те изглеждат като гола почва 
или скали.   
Мобилния екип консултанти по проекта на БДЗП ни посъветва как да изготвим 
проекто-предложенията, както по грантовата схема, така и по националната ПРСР. 
Благодарение на тях кандидатствах само по мярката за Натура 2000 и не ми бяха 
наложени високи глоби. При кандидатстването, екипът на БДЗП извършваше 
координацията между местната служба за земеделие в общината и министерството в 
София, за да се разрешат всички технически проблеми, свързани с кандидатстването. 
По-късно беше обявено, че област Пазарджик е сред трите области с най-голям интерес 
към мярката за Натура 2000 и аз считам, че това се дължи на мобилния консултантски 
екип на БДЗП. Въпреки че проектът приключи през 2012 г. ние все още поддържаме 
контакт.  
Друг проблем е достъпът до общински затревени площи, който според изискванията за 
АЕ трябва да бъде за 5 години. През 2009 г. аз не можах да си осигуря договор за 5 
години и по този начин кандидатствах единствено по мярката за Натура 2000 през 2011 
г. От тогава ситуацията в известна степен се е променила и договорите с общината сега 
са за 5 години.  
 
 

Казус №5 

Сектор: Обществен 

Дата: 17 март 2014 г. 
 
1. Фонова информация 
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1.1. Година на създаване/история: неприложимо 
1.2. Тип фирма: община 
1.3. Собственост на фирмата: обществен орган 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: 45 

 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Производство: неприложимо 
2.2. Максимален капацитет: неприложимо 

 
3. Предходни инвестиции    

3.1. Предходни инвестиции: Като орган на публична власт, общината 
непрекъснато извършва инвестиции в техническата и социална 
инфраструктура на територията. В този смисъл предходните инвестиции 
включват широк кръг от дейности в рамките на нейните компетенции. Този 
казус обаче се концентрира върху Проект „Реконструкция и модернизация 
на уличното осветление в общината…” 

3.1.1. Цел и резултати от подпомагането:  
3.1.1.1. Цели на проекта: 

- Да се рехабилитира и реконструира уличното осветление на територията на 
общината;  

- Да се ремонтират централните площади в три от петте кметства на общината;  
- Да се осигури удобен достъп на населението и подобрят условията за 

транспортиране на пътници, стоки и товари на територията на общината през 
тъмната част от денонощието;  

- Да се подпомогне задържането на младите хора в общината.  
3.1.1.2. Изпълнени дейности: 

- Замяна на съществуващите неефективни живачни и луминесцентни лампи на 
цялата територия на общината (1248 бр.) със съвременни улични и паркови 
енергоефективни осветителни тела с натриева лампа с високо налягане; 

- Преминаване от двустранно към едностранно разположение на монтираните 
осветители; 

- Монтиране на 18 броя стомано-тръбни стълбове с улични осветителни тела и 11 
броя паркови стълбове с паркови осветителни тела на места, където липсва 
осветление;  

- Замяна на паркови осветители с улични чрез монтиране на 168 специални 
удължения на паркови стълбчета;  

- Изнасяне на таблата за отчитане и управление на улично осветление извън 
захранващите трафопостове;  

- Изграждане на автоматизирана система за управление на уличното осветление в 
общината с дистанционно управление и обратна връзка;   

- Основен ремонт на площадите в три местни села (5 690.83 м2). 
3.1.1.3. Резултати и ползи: 
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- Рехабилитирано и въведено в експлоатация улично осветление на цялата 
територия на общината; 

- Подобрени количествени и качествени показатели на уличната осветителна 
уредба и постигане на светлинен комфорт и стандартите за осветеност;   

- Повишена сигурността през тъмната част от денонощието;  
- Намалени вредните емисии на парникови газове и отделянето на прах;  
- Намаление на текущите разходи за улично осветление чрез използване на 

енергоефективни улични и паркови осветители;  
- Допълнително намаление на преките разходи за електроенергия, посредством 

оптимизиране графика на работа и прецизен и ефективен контрол на уличното 
осветление по обекти и райони чрез иновативна автоматизирана система за 
управление на уличното осветление;  

- Ремонтирани три централни площада и подобрена среда на живот в трите 
местни села.  
3.1.2. Сума на подпомагането: 471 547.46 лева (241105 евро) без ДДС 
3.1.3. Процес за кандидатстване: сравнително добре организиран, като се 

изключат големите забавяния в сроковете за предварителен контрол по 
възлагане на изпълнението  

3.2. Предишни познания за програмата: Паралелно с изпълнението на този 
проект общината изпълнява и други проекти по програмата.  

 
4. Бъдещи инвестиции  

4.1. Бъдещи инвестиции : 
4.1.1. Цел и очаквани резултати от инвстиционния проект: Общинската 

администрация планира да кандидатства по всички операции по които е 
допустима за подпомагане в рамките на мярка 7 от новата програма. Това 
ще бъдат проекти за общински пътища, В и К мрежи и друга 
дребномащабна инфраструктура. Очаква след реализацията на проектите 
да има съществено подобрение на качеството на средата за живот в 
общинския център и малките населени места в общината, повече и по- 
добри услуги, подобрена среда за бизнес 

4.1.2. Планирана/ очаквана сума на подпомагането: Планира да подготви 
проекти на обща стойност до максималните допустими размери по 
програмата.  

 
5. Най-големи предизвикателства и проблеми 
Основен проблем са дългите срокове за изпълнение на проектите, обусловени от тежки 
процедури по възлагане на изпълнението, дълги срокове за анексиране на промени и 
получаване на съгласуване. 
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Казус №6 

Сектор: Плодове и зеленчуци 

Дата: 18 март 2014 г. 
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване: Регистрирана по Търговския закон  през месец август 
2012  

1.2. Тип фирма: преработка, съхранение , маркетинг на свежи плодове и зеленчуци  
1.3. Собственост на фирмата: частна собственост, ЕООД (еднолично дружество с 

ограничена отговорност) съгласно Търговския закон  
1.4. Брой служители на пълен работен ден: 10-15 заети за 8-10 месеца 
1.5. Доставчици: производители на плодове и зеленчуци от област Добрич 
1.6. Алтернативни източници на доходи: Основните източници на доходи са от 

преработка на наша собствена еко-продукция. В допълнение на преработката 
на собствената продукция, извършваме такава и на други земеделски 
производители от областта. 

1.7. Марка: В момента няма. Налице е потенциал за създаване на марка, но 
пазарните условия не са благоприятни за брандиране на малък продукт, 
продаван на местно ниво. Липсва и подходящ опит за тези мащаби на 
предлагането.   

1.8. Местонахождение: Типично земеделски район в в географска област 
Добруджа  

 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Производство: Свежи плодове за свеж пазар и за насочване към 
преработватели.  

2.2. Максимален капацитет:  Към момента 250-300 т за еднократно зареждане. 
Годишен  - 3 оборота на складовете или около 1000 тона.  

2.3. Оборот: около 2 млн. лв (1 022 610 евро) (1,1 до 1,5 млн.  лв (562 435 - 766 957 
евро) от външна продукция + 0.5 – 0.7 млн. (255 652 – 357 913евро) от 
собствена продукция) Изключително за износ.  

2.4. Канали за извършване на продажби: 1.Към пазари на свежа продукция: 
борси, малки магазини. 2. Към преработватели (сокове, мусове, компоти, 
сладка). Имаме договорености с 3 преработватели в региона.  

 
3. Стандарти за качество 

3.1. Сертификати: НАССР и със сертифициране за био-продукти.  
3.2. Контрол върху качеството на доставчиците: Предвижда се качествен 

контрол на постъпващата биологична и конвенционална суровина.  
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4. Предходни инвестиции  

4.1. Предходни инвестиции : По мярка 123 се кандидатства за първи път с тази 
фирма. ЛИДЕР стартира за бизнеса реално едва през 2013 година и не е имало 
възможност за кандидатсване по нея по-рано. 

4.1.1. Цел и резултати от подпомагането: Доставка и монтаж на хладилни 
камери за съхранение на плодове в производствена база на фирма "като 
така се осигуряват условия за съхранение  на плодове и зеленчуци за по 
дълъг период от време. Минимизиране на загубите от увреждане на 
продукцията, респективно намаляване на финансовите загуби. 

4.1.2. Сума на подпомагането: 43 % от общите разходи по проекта т.е. около 
155 000 лв (79 252 евро). 

4.1.3. Процес за кандидатстване: Процесът беше усложнен от двойните 
процедури, свързани с МИГ; оценители, анализи, процедури и с 
припокриване 100% от ДФЗ на всички процедури. Това припокриване е 
разбираемо заради липса на опит в местните екипи от МИГ, но без 
съмнение в бъдеще следва да се опрости. Ще се постигне бързина,  
ефективност и по-малко разходи по управление на процеса. 

 
5. Бъдещи инвестиции  

5.1. Бъдещи инвестиции: Разширение на хладилната база с камери за съхранение 
на замразени и на свежи плодове  при условия на контролирана атмосфера, 
което позволява сортиране и маркетинг към свеж пазар и за преработка. 
Прогнозен обем от 800- 1000 тона на сезон, което трябва да ни даде 
възможност за нарастване на пазарния ни дял за областта до 20 %  от 5 246 тона 
или  около 1000-1200 тона плодове / сезон. 

5.1.1. Цел и очаквани резултати от инвестиционния проект: Създаване на 
трайни търговски контакти  с производители на плодове основно от 
областта. Осигуряване съхранение с минимални  загуби  на произведените 
плодове в региона, техния маркетинг и реализация, както и връщане на 
част от получената в процеса добавена стойност към производителите, за 
да се постигне справедливо окончателно заплащане на продукцията от 
производителите. Алтернатива е изсичане на овощните градини поради 
липса или много ниски изкупни цени за плодовете. Неравномерните 
субсидии поставят в неизгодно положение българските  производители. 
ПРСР до момента не  подкрепя тези  видове селскостопански продукти. 
Това производство има потенциала за създаване на работни места, за 
разлика от зърнопроизводството, в т.ч и за групи в неравностойно 
положение на пазара на труда, както и представители на малцинствени 
групи с ниско образование и професионална квалификация. Искам да 
добавя, че ПРСР с политиките и най – вече с прилагането си през периода 
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2007-2013 г катализира процесите на обезлюдяване на селските райони. 
Тази оценка е подкрепена от данните на националната статистика. 

5.1.2. Планирана/очаквана сума на подпомагането: Обогатяването на 
хладилното оборудване т.е. 2 етап от закупуването на оборудване се 
оценява на 900 000 лв. (460 174 евро). За осигуряването на стопански 
интерес от дейността по съхраняване на плодове и зеленчуци (относително 
ниска добавена стойност при високи разходи по съхранение) е важно да 
има висок дял на безвъзмездната финансова помощ. Разумно е да е бъде 
около 80 % от размера на инвестицията. Налична е практика в европейски 
държави, държавата да инвестира в подобни съоръжения в региони със 
създадени такива насаждения и да ги предоставя за откупуване при 
дългосрочни и стимулиращи производителите условия.  При отсъствие на 
такива възможности може да се осигури подкрепата, която описах по-горе. 

 
6. Най-големи предизвикателства и проблеми: Дълъг период от кандидатсване до 

подписване на договор, тежки и продължителни процедури за промени, липса на 
реална комуникация с Държавен фонд „Земеделие” по предложенията за промени и 
необосновано двукратно обработване на цялата проектна документация – един път 
от МИГ и втори от Държавен фонд „Земеделие”. 

 
 
 

Казус №7 

Сектор: Обществен 

Дата: 21март 2014 г. 
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване: неприложимо 
1.2. Тип фирма: община 
1.3. Собственост на фирмата: обществен орган 

 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Производство: неприложимо 
2.2. Максимален капацитет: неприложимо 
 

3. Предходни инвестиции    
3.1. Предходни инвестиции: Общината е подготвила редица проекти по мерки 

313, 321 и 322 от програмата в периода 2007 – 3013 г. За част от тези проекти е 
получила финансиране, като например проекти за развитие на туристическите 
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атракции и достъп до туристически обекти, проекти за благоустрояване на 
населените места на територията на общината и инвестиции в дейности от 
нейните компетенции. Казусът се концентрира върху проект „Достъп до местни 
и исторически забележителности и атракции в общината, чрез тематични 
колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути” 

3.1.1. Цел и резултати от подпомагането: Проектът включва няколо 
подобекта:  

- Поставяне на фитнес уреди на спортна площадка на открито. 
- Създаване на колоездачни трасета, включително тематични и исторически 

трасета.   
- Туристически трасета до местните околности и няколко туристически 

информационни центъра.   
- Създаване на орнитоложки пункт за наблюдение.  

В резултат на изпълнението на проекта, се обогатява чувствително 
туристическата инфраструктура на територията на цялата община. 
Осигурява се достъп до местни атракции и забележителности. Постига се 
по-висока продължителност на престоя на туристите и заетостта на 
легловата база. 

3.1.2. Сума на подпомагането: 269 258 лв. (137 673 евро). 
3.1.3. Процес за кандидатстване: сравнително добре организиран, като се 

изключат големите забавяния в сроковете за предварителен контрол по 
възлагане на изпълнението. 

 
4. Бъдещи инвестиции  

4.1. Бъдещи инвестиции : Присъщи на общината дейности в публичната 
инфраструктура. 

4.1.1. Цел и очаквани резултати от инвестиционния проект: Общината 
планира да кандидатства по всички операции по които е допустима за 
подпомагане в рамките на мярка 7 от новата програма. Това ще бъдат 
проекти за общински пътища, достъп до туристически атракции и 
експониране на туристическия потенциал на територията, В и К мрежи и 
друга дребномащабна инфраструктура. 

4.1.2. Планирана/очаквана сума на подпомагането: Планира се да се 
подготви проекти на обща стойност до максималните допустими размери 
по програмата. 

 
5. Най-големи предизвикателства или проблеми 
Основно предизвикателство е процеса на кандидатстване на бъде организиран 
ритмично и договарянето да се извърши до средата на периода. Необходимо е 
сроковете за набиране на предложения да са по-дълги с цел осигуряване на възможност 
за достатъчно време за подготовка на проектните предложения. Рискове пред 
изпълнението на проектите са дългите срокове за възлагане. 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

228 
Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г. 

 

 

Казус №8 

Сектор: Горско стопанство 

Дата: 28 март 2014 г. 
Участници: „Държавно горско стопанство” с принос от едно от шестте държавни 
горски предприятия   
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване/история: Създадено през 2011 г. със Закона за горите 
(който постановява учредяването на 6 горски предприятия за цялата страна, 
като бившите държавни горски стопанства стават техни териториални 
поделения).  

1.2. Тип фирма: изпълнение на горскостопански планове, включително добив на 
дървен материал, първично и повторно залесяване, опазване на горите 
(отговорностите са подробно разписани в чл. 165 от Закона за горите).   

1.3. Собственост на фирмата: държавна 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: 25 
1.5. Доставчици: Доставчиците / подизпълнителите се определят чрез процедура за 

възлагане на обществена поръчка (съгласно разпоредбите на специална 
наредба). 

1.6. Алтернативни източници на доходи, ако има такива: Основен източник – 
добив на дървен материал; алтернативен – недървесни горски продукти 

1.7. Местонахождение: Намира се в район, класифициран като 
„необлагодетелстван”. 

 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Производство: Кръгли трупи, недървесни горски продукти (незначителен дял) 
2.2. Максимален капацитет: Съгласно горскостопанския план – около 22 000 м3 
2.3. Оборот: 1 155 000 лв. 
2.4. Канали за извършване на продажби: Дейностите по управлението на горите 

и продажбите се извършват чрез процедури за възлагане на обществени 
поръчки.  

 
3. Стандарти за качество 

3.1. Сертификати: Сертификати за управление на горите и система за надзор от 
Съвета за стопанисване на горите (FSC). 

3.2. Контрол върху качеството на доставчиците: Не е посочено (само контрол 
върху добива на дървен материал, гарантиращ, че дървеният материал / 
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недървесните горски продукти са законно добити; контрол на превоза и 
веригата на доставки съгласно принципите и критериите на FSC). 

 
4. Предходни инвестиции 

4.1. Предходни инвестиции #1: В миналото инвестициите се осигуряват чрез 
системата на държавния бюджет. От 2011 г. държавните горски предприятия са 
юридически лица, като по този начин могат да генерират собствени приходи и 
да инвестират повторно част от тях в съгласие с плана за управление.  

4.2. Предходни инвестиции #2: 
4.2.1. Цел и резултати от подпомагането: Подкрепа по мярка 226 

„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности” за изграждането на 3 наблюдателни кули срещу пожари и 
оборудването на 2 противопожарни депа. 

4.2.2. Сума на подпомагането: 511 622 лв. 
4.2.3. Предишни познания за програмата: Сравнително добро познаване на 

мерките за горите и съществуващите възможности по тях. Но реформите в 
горското стопанство от периода 2010-2011 г.  пречат на държавните горски 
стопанства да участват активно. Редица административни процедури не са 
изяснени навремето – правен статут, договаряне на подизпълнение и др. 
След като тези въпроси биват уредени постепенно, държавните горски 
предприятия стават по-проактивни.   

4.2.4. Процес на кандидатстване: Административната тежест при 
кандидатстване е била изключително голяма, особено в началото на 
програмния период. Поканите за подаване на предложения са били 
ограничени, времето за разглеждане на заявленията за проекти  и 
потвърждаването на исканията за плащане – прекалено дълго (4 месеца и 
повече). Изискваната подкрепяща документация отнема време и ресурси за 
подготовка, като това не се покрива от програмата. Много от условията и 
критериите за допустимост не са били напълно ясни и познати на 
кандидатите. Всичко това води до малък брой подадени заявления, от една 
страна, и голям брой отхвърлени проекти, от друга. Условията се 
подобряват леко през 2011-2012 г. 

 
5. Бъдещи инвестиции 

5.1. Бъдещи инвестиции #1: Не са планирани бъдещи инвестиции въпреки, че  
това зависи от обхвата на подпомагането в новата ПРСР, който за момента е 
неизвестен. 

5.1.1. Цел и очаквани резултати от инвестиционния проект: Не е посочено. 
5.1.2. Планирана/очаквана сума на подпомагането: Не е посочено. 

 
5.1.3. Най-големи предизвикателства или проблеми 
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По отношение на мярка 223, освен административните препятствия, някои от 
основните предизвикателства и проблеми пред държавните горски предприятия (ДГП) 
включват следните: 

- голям дял от допустимите райони за залесяване от земите на държавния горски 
фонд представляват гола земя, неподходяща за залесяване, с бедна почва и 
лоши климатични условия. Създаването на горски насаждения върху такава 
земя е трудно, времеемко и скъпо. Често пъти залесяването се оказва 
неуспешно; 

- Наредбата по мярка 223 изисква процентът на успешно залесяване да бъде над 
80 %. Както бе посочено, повечето от допустимите земи са в лошо състояние, 
като подобен процент не може да се осигури. ДГП добре разбират този факт и 
не проявяват интерес да участват с проекти; 

- разходите за поддържане на новосъздадените горски насаждения не са били 
допустими за ДГП, но в много случаи тези разходи са надхвърляли разходите по 
създаването на насаждения; 

- в много от допустимите райони, се наблюдава процес на самозалесяване, който 
допълнително ограничава възможностите; 

- много от ДГП не са допустими бенефициенти, тъй като площта на горската 
покривка на територията им е над 60%; 

- като цяло допустимите райони са маломащабни, фрагментирани и отдалечени 
един от друг. Това автоматично повишава разходите за засаждане на гори, като 
размерът на подпомагането по мярка 223 не е достатъчен да покрие тези 
разходи. 

- голям процент от незалесените земи, подходящи за залесяване попадат в 
рамките на обекти от „Натура 2000”, което ограничава възможностите за 
промяна на предназначението им, от една страна, и увеличава 
административните процедури по залесяването на тези земи. По отношение на 
последното, се изисква специална екологична оценка, чийто обхват не е ясен на 
ДГП, като тя е трябвало да бъде одобрена от съответната Регионална инспекция 
по околната среда. Всичко това отнема време, което ДГП не проявяват желание 
да отдели; 

- като организации, които са държавна собственост, ДГП са задължени да 
организират процедури за възлагане на обществени поръчки за всяка дейност, 
която предприемат, включително дейностите по проектите в рамките на ПРСР. 
Обикновено процесът е доста продължителен, като често пъти се пропуска 
правилният момент  за дейностите по залесяването. 

 
По отношение на мярка 226: 

- в началото допустимите райони са ограничени; само райони с висок или среден 
риск от пожар са допустими за подпомагане. По-късно обхватът на районите със 
среден риск се разширява, което позволява на повече ДГП да кандидатстват за 
подпомагане; 
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- много от дейностите по предотвратяване на пожари, за които ДГП се нуждаят от 
подпомагане, не са включени в съответните горскостопански планове и 
съответно не са допустими; 

- сроковете за кандидатстване са ограничени и много кратки; 
- по отношение на дейностите по възстановяване, в повечето случаи районите, 

които трябва да бъдат възстановени, са маломащабни и фрагментирани, като 
това оскъпява стойността на дейностите. 

 
 
 

Казус №9 

Сектор: Производство на мляко 

Дата: 3 април 2014 г. 
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване: 2005 г. по мярка 4 от САПАРД (създаване на групи 
производители). 

1.2. Тип фирма: Основният предмет на дейност на дружеството е закупуване и 
търговско посредничество с мляко и млечни продукти. 

1.3. Собственост на фирмата: Частна собственост, на кооператив от 8 земеделски 
стопанства, регистриран като капиталово дружество. Целта е дружеството да 
има по-силна позиция при преговорите с млекопреработвателните 
предприятия, да избегне посредниците и да генерира ресурси за инвестиране в 
полза на общия интерес.  

1.4. Брой служители на пълен работен ден: Около 100. 
1.5. Доставчици: Фураж от дружество, което се намира в региона; лекарства. 
1.6. Алтернативни източници на доходи: Не 
1.7. Марка: Не, но преработвателното предприятие, което използва млякото, има 

добре позната търговска марка. 
1.8. Местонахождение, напр. в необлагодетелстван район (НОР): нитратно 

уязвима зона. 
 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Максимален капацитет: 240-250 хиляди литра сурово мляко на месец; над 
2000 млечни крави. 

2.2. Оборот: Около 3 400 000 лв. (455 505 евро); всички земеделски стопани 
получават субсидии въз основа на количеството сурово мляко, като стопаните, 
обработващи земя за фураж, получават субсидии на хектар. 
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2.3. Канали за извършване на продажби: Договор с едно млекопреработвателно 
предприятие. 

 
3. Стандарти за качество 

3.1. Сертификати: Всички земеделски стопанства са сертифицирани като 
млекопроизводители от 1-ва категория и са спазени стандартите за АОККТ. 

3.2. Контрол върху качеството на доставчиците: Да, контрол върху показателите 
за качество на суровото мляко, както и процеса на производство по отношение 
на оборудването на стопанствата: всички разполагат с необходимата техника и 
машини. 

 
4. Предходни инвестиции   

4.1. Предходни инвестиции #1: Машини за обработване на земята, съхранение на 
оборския тор съгласно Директивата за нитратите, съоражение за замразяване с 
подкрепата на преработвателното предприятие (план за инсталиране и 
подкрепа по време на преговорите с доставчика на системата). Общият брой 
инвестиции за всичките 8 производители за последните 9 години е над 7 
милиона лв. (937 804 евро). 

4.1.1. Цел и резултати от подпомагането: Машини по мярка 121 
(модернизиране) 

4.2. Сума на подпомагането: Инвестицията в този казус възлиза на 2 милиона лв. 
(267 944 евро) 

4.3. Предишни познания за програмата: Интервюираното лице разполага с 
ограничена информация, но добър опит от работа по САПАРД, което се оказва 
полезно за процеса на кандидатстване. Освен това натрупаните знания и 
контакти помагат за преодоляване на процедурите. 

4.4. Процес за кандидатстване: Прекалено дълъг; несъответствие между 
официалните срокове и действителното изпълнение; забавени плащания; липса 
на комуникация между регионалното звено на Държавен фонд „Земеделие” – 
Разплащателната агенция (ДФЗ – РА) и централата, както и техническата 
инспекция (пътуването между Добрич-Варна-София е времеемко и скъпо). 
Интервюираното лице предлага да стане възможно подаването на 
документацията на регионално ниво, както и осигуряването на по-голяма 
ангажираност и участие от страна на служителите на МЗХ в процеса – те са 
прекалено отдалечени от него понастоящем, като администрират процеса само 
чисто технически.  

 
5. Бъдещи инвестиции 

5.1. Цел и очаквани резултати от инвестиционния проект: Кооперативът желае 
да се подготви за интегриран проект за инвестиране в преработвателен 
капацитет и пунктове за продажба; преки продажби. 
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5.2. Планирана/очаквана сума на подпомагането: 50% процента подпомагане е 
подходяща сума; разбира се, ако бъдат въведени повече изисквяния (напр. 
нитратно уязвим зони), ще трябва да се вземат предвид допълнителните 
ограничения и изисквания. 

 
6. Най-големи предизвикателства или проблеми 
Според интервюираното лице, следните въпроси представляват най-проблемните 
аспекти в сектора: 

- производителите се сблъскват с ниска цена на изкупуване от преработвателите, 
високи първоначални разходи по сравнение със зърнопроизводството, по-дълги 
периоди на инвестиране за млекопроизводство, т.e. 2-3 години преди 
започването на истинското производство, ако отглеждат самостоятелно юници; 

- производителите имат ниско ниво и слаба позиция в преговорите с търговците и 
преработвателите; 

- необходимо е по-добро консултиране и повече техническа и технологична 
информация. В рамките на кооператива, производителите успяват да си 
осигурят консултиране от страна на професионални експерти (ветеринари, 
агроном, икономист, счетоводител и юрист), но това е трудно достъпно за 
дребните земеделски стопани, като също така е по-трудно за тях да се 
осведомяват самостоятелно; 

- прекалено много разпоредби, срокове, регистрации (за отделните регламенти са 
необходими различни регистрации чрез различни процедури, различни органи и 
т.н.). Отсъства координация между отделните държавни агенции, даже между 
МЗХ и ДФЗ. 

- „Държавен вестник” е труден за разбиране за обикновените земеделски стопани 
(езикът, стилът и др.), като те не могат физически да следят всички изменения в 
нормативната уредба; 

- много органи и служби, като всички те провеждат различен контрол. 
 
 
 

Казус №10 

Сектор: Растениевъдство – картофи, пшеница, 

царевица 

Дата: 4 април 2014 г. 
 
1. Фонова информация 
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1.1. Година на създаване: Земеделското стопанство съществува от повече от 15 
години, като всичко започва от наследен парцел земя. Стопанството се 
отличава с дългогодишни традиции в производството на картофи, които се 
развиват от производство единствено за собствени нужди. 

1.2. Тип фирма: Започнах да работя като нает земеделски стопанин, а днес 
фирмата ми е дружество с ограничена отговорност. 

1.3. Собственост на фирмата: Частна. 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: 12 
1.5. Доставчици: Доставчици на семена, пестициди и хербициди 
1.6. Алтернативни източници на доходи: Няма такива. 
1.7. Местонахождение: Обекти по „Натура 2000”. 

 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Производство: 
2.1.1. Максимален капацитет: 900 тона картофи, 80 тона зърно. 
2.1.2. Оборот: 120 000 лв. (61359 евро) 

2.2. Канали за извършване на продажби: Директни продажби и чрез посредници. 
Дружеството разполага със собствен склад под наем. 

 
3. Стандарти за качество 

3.1. Сертификати: Не, но винаги съм използвал сертифицирани семена. 
3.2. Контрол върху качеството на доставчиците: Не 

 
4. Предходни инвестиции   

4.1. Предходни инвестиции: Трактори, машини за прибиране на картофи, 
комбайн. 

4.1.1. Цел и резултати от подпомагането: Модернизиране на земеделското 
стопанство, мярка 121. 

4.1.2. Сума на подпомагането: 450 000 лв. (230 096 евро) 
4.1.3. Предишни познания за програмата: Получих информацията от интернет 

и от консултанти. Информацията онлайн се ограничава само до това да 
създаде обща представа за ситуацията. Липсват подробности, понякога те 
са променени в регламентите, даже в рамките на една и съща мярка между 
отделните покани за набиране на предложения. Несигурността е силна и аз 
самият не вярвам на никакви информационни източници. 

4.1.4. Процес за кандидатстване: Прекалено дълъг процес, много документи, 
некомпетентни експерти в Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателната 
агенция (ДФЗ – РА), неясна процедура, прекалено много допълнителни 
изисквания. 

 
5. Бъдещи инвестиции 
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5.1. Бъдещи инвестиции: Искам да инвестирам в собствени складове и даже да 
създам група на производители и преки контакти с търговската верига. 

 
6. Най-големи предизвикателства или проблеми: Регламентите са трудни за 

разбиране, поради което услугите на консултантска компания са задължителни. Но 
консултантите обикновено дават съвети за това как да се получи одобрението по 
най-лесния начин. Те обръщат малко внимание върху това, което стопаните желаят 
наистина да произвеждат, а повече върху това, което може лесно да се докаже и да 
бъде прието. Едновременно с това услугите им продължават в рамките на процеса 
на кандидатстване и до момента на подаване на документите, като те не оказват 
никаква подкрепа по време на изпълнението на проекта. Повечето от тях просто не 
са квалифицирани за това. Нещо повече, имам колеги, чиито заявления бяха 
отхвърлени поради липсата на опит на консултантските агенции и адекватни 
съвети. Консултантите просто нямат практически опит в земеделието. Обикновено 
имат познания тясно специализирани за документите за кандидатстване и как те да 
бъдат приемливи за администрацията.  
Освен това, в националната политика отсъства ясно разделение на секторите по 
приоритети, както и каквато и да е концепция за бъдещото развитие. Несигурността 
е по-скоро свързана с националната политика и прокарването й, а не пазара. Да, 
ясно е, че зърнопроизводителите получават подпомагане, но страната се нуждае и 
от други видове хранителни продукти, като зеленчуци, плодове, животински 
продукти.  
 
 

Казус №11 

Сектор: Млади земеделски стопани 

(растениевъдство, зеленчуци, пасища) 

Дата: 4 април 2014 г. 
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване/история: Земеделското стопанство е семеен бизнес. В 
продължение на над 10 години стопанството съществува като полупазарно 
стопанство. Преди пет години, след като дъщерята в семейството завършва 
висшето си образование, кандидатства по мярка 112 за млади земеделски 
стопани и получава безвъзмездна помощ в размер на 25 000 евро, която тя 
инвестира в закупуването на машини. Тя започва да разширява стопанството, 
като понастоящем стопанството използва 3.5 хектара земя под наем и склад.  

1.2. Тип фирма: Производство на картофи. 
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1.3. Собственост на фирмата: Семейно земеделско стопанство. 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: Само членовете на семейството 

работят; по време на прибирането на реколтата, се наемат до 30 души за 2-3-5 
дни в зависимост от метеорологичните условия. 

1.5. Доставчици: Двама основни доставчика: 1) на семена и на 2) пестициди и 
хербициди за растителна защита. 

1.6. Алтернативни източници на доходи: Няма такива за дъщерята. Забранено й е 
до приключването на проекта (всъщност тя има правото да работи за не повече 
от 4 часа, но в селото няма такива работни места). Майката е наета на 
дългосрочен трудов договор. 

1.7. Марка: Не. Но един от прекупвачите продава картофите на семейството (сорт 
дребни „бейби” картофи) на една от компаниите за хранителни стоки в 
България. 

 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Производство:  
2.1.1. Максимален капацитет: 3.5 хектара (стопанството започва от 0.8 

съгласно одобрения бизнес план), 30 тона на хектар. 
2.1.2. Оборот: 8 000 лв. (4091 евро) средно годишно. 
2.1.3. Канали за извършване на продажби: Дъщерята е студентка в Бургас и 

има добри връзки на пазара. Прекупвачи и търговци купуват стоката, но 
само за кратко. Понякога стопанствата продават директно на хранителните 
вериги и крайните потребители. 

 
3. Предходни инвестиции   

3.1. Цел и резултати от подпомагането: Закупени са машина и ремарке втора 
употреба. Закупена е и машина за събиране на картофи с подпомагането по 
мярка 121: Модернизиране на земеделските стопанства. 

3.2. Сума на подпомагането: 25 000 евро за млади земеделски стопани и 2500 по 
мярка 121. 

3.3. Предишни познания за програмата: Дъщерята няма предишни познания за 
програмата. Тя просто се е обърнала към областното поделение на 
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и получава от нея 
помощ за всичко.  

3.4. Процес за кандидатстване: Заявлението е подготвено през 2008 г. за първата 
покана за кандидатстване. Процедурата не е ясна и администрацията не е 
подготвена. Дъщерята е принудена да се обръща към ДФЗ - РА понякога по два 
пъти на ден. Не се сблъсква с проблеми по време на изпълнението на проекта, 
получава цялата необходима информация в сравнително приемлив срок; 
преминава през контрола и другите процедури.  
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4. Бъдещи инвестиции 
4.1. Бъдещи инвестиции: Дъщерята желае да инвестира в закупуването на нов 

трактор за дейностите, свързани с отглеждането на картофи. Освен това, с 
оглед на това, че семейството притежава собствени пасища, дъщерята 
възнамерява да инвестира в животновъдство: отглеждане на овце и/или кози. 
Нейната мечта е да създаде малък туристически комплекс близо до езерото към 
язовира близо до селото. Опасява се обаче, че няма да може да си го позволи. 
Тя не само ще продължи да инвестира, ако получи подпомагане по ПРСР. Най-
добрият процент възстановяване на разходите е 70% за стопанската й дейност. 
Тя няма да избере да инвестира посредством банкови заеми.  

 
5. Най-големи предизвикателства или проблеми: Изискванията са прекалено 

много. Земеделските стопани обикновено нямат съответното образование или 
време, умения и ресурси, за да преминат през сложните процедури по 
кандидатстване. Ако не разполагат с неофициални контакти, това е повече или по-
малко невъзможно за тях. Списъкът на изискваните документи е прекалено дълъг и 
изисква комуникация с прекалено много различни институции. Понякога 
разпоредбите са противоречиви и доста объркващи, особено за дребните 
земеделски стопани. Дъщерята няма конкретни препоръки към администрацията 
поради опита си. Но ограниченията за младите земеделски стопани да работят 
повече от 4 часа или да учат са прекалено строги. 

 
 
 

Казус №12 

Сектор: Птицевъдство / преработване 

Дата: 23 април 2014 г. 
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване: Дружеството е основано през 2006 г. (официално 
регистрирано през м. януари и активно функциониращо от м. март). 
Притежаваме птицеферма с капацитет от 40,000 пилета в собствено-
притежавани сгради, като допълнително използваме под наем други сгради с 
капацитет от 24,000 пилета. Разполагаме със собствен регистриран отдел  за 
фуражни храни за птици. 

1.2. Тип фирма: Земеделско стопанство, птицеферма. 
1.3. Собственост на фирмата: Частно дружество, едноличен търговец. 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: 5 
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1.5. Доставчици, ако е приложимо: Трима основни доставчика: 1) на еднодневни 
пилета; 2) на зърно и фуражни добавки; и 3) лекарства. 

1.6. Алтернативни източници на доходи: Никакви. 
1.7. Марка: В момента не; но имаме бъдещи планове за марка, след като започнем 

и да преработваме храна. 
 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Производство:  
2.1.1. Максимален капацитет: 256 000 пилета годишно 
2.1.2. Оборот: 1 100 000 лв. (562 458 евро) 
2.1.3. Канали за извършване на продажби: Преки контакти с 

месопреработвателни дружества, като след 1-2 месеца ще имам собствена 
продукция; контакти с вериги от супермаркети, като планираме да открием 
фирмен магазин. 

 
3. Предходни инвестиции   

3.1. Предходни инвестиции: През 2013 г. сключихме договор по мярка 123 от 
ПРСР за изграждането на кланица. В момента кланицата се изгражда и 
оборудва, очаква се да започне да се използва на 01 юни 2014 г. 

3.1.1. Цел и резултати от подпомагането: 50% от инвестицията са покрити от 
подпомагането от ДФЗ-РА 

3.1.2. Сума на подпомагането: 366 501 лв. (187,401 евро) 
3.1.3. Предишни познания за програмата: Получих информация от интернет, 

като тя беше далеч от достатъчно подробна и изчерпателна. 
3.1.4. Процес за кандидатстване: Наехме консултантска фирма за подготовката 

на документите за кандидатстване. Документите са много на брой и 
непонятни. 

 
4. Бъдещи инвестиции 

4.1. Бъдещи инвестиции 
4.1.1. Цел и очаквани резултати от инвестиционния проект: Нови сгради за 

отглеждане на домашни птици с капацитет от 20 000 птици. 
4.1.2. Планирана/очаквана сума на подпомагането: 200 000 лв. (102 265 евро) 

 
5. Най-големи предизвикателства или проблеми: Преработвателните дружества и 

търговците контролират търговията и каналите за пускане на пазара (печалбата 
остава за тях). По мое мнение следва да се въведат мерки за стимулиране на износа 
и ограничаване на вноса. Необходим е по-строг митнически контрол на качеството 
на вносното пилешко месо. Препоръката ни е да се обърне по-голямо приоритетно 
внимание на животновъдството и зеленчукопроизводството вместо единствено да 
се подкрепят зърнопроизводителите. 
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Казус №13 

Сектор: Преработване на мляко 

Дата: 28 април 2014 г. 
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване/история: Дружеството е с 40-годишни традиции и 
история на изменения в статута и собствеността, но продължава да бъде водещ 
млекопреработвател в страната. Понастоящем функционира като дружество с 
ограничена отговорност с чуждестранен капитал.  

1.2. Тип фирма: Основната дейност е производство на млечни продукти, 
млекопреработване и търговия с продукти от прясно краве, овче и биволско 
мляко, като дружеството предлага различен асортимент от кисело мляко, 
сирене и кашкавал с превъзходно качество и вкус. 

1.3. Собственост на фирмата: Частна, дружество с ограничена отговорност 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: Над 150. 
1.5. Алтернативни източници на доходи: Никакви. 
1.6. Марка, ако има такава: Да, марката е добре позната в България, Европа и 

Русия. Дружеството е сертифицирано за търговия с държавите от ЕС и има над 
десетгодишен опит от търговия с Русия. 

1.7. Местонахождение: Селски район, НОР 
 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Максимален капацитет: 150-180 тона на ден за преработване на сурово 
мляко. 

2.2. Оборот: Около 21-22 милиона лв. (2.8 – 2.95 милиона евро). 
2.3. Канали за извършване на продажби: Контакти с търговци, износители, 

супермаркети, фирмен магазин, преките продажби са ограничени. 
 
3. Стандарти за качество 

3.1. Сертификати: Всички стандарти за търговия с ЕС и Русия; 30% от 
продукцията е за износ; 

3.2. Контрол върху качеството на доставчиците: Не, не е съществено. 
 
4. Предходни инвестиции   

4.1. Предходни инвестиции: Модернизация на машините за производство, 
модернизация и възстановяване на сградата за производство по мярка 123 
(Модернизиране в хранително-преработвателната промишленост) 

4.2. Сума на подпомагането: 1.8 милиона лв. (240 000 евро). 
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4.3. Предишни познания за програмата: Има опит по САПАРД. Като цяло 
информацията за програмата е оскъдна, но използването на консултантски 
услуги е нормално за дружество с подобен мащаб. 

4.4. Процес за кандидатстване: Дълъг и бюрократичен, сроковете не се спазват, 
отличава се с прекалено много проверки и формални изисквания, които 
затрудняват изпълнението на проекта.  

 
5. Бъдещи инвестиции 

5.1. Бъдещи инвестиции: Дружеството планира да инвестира, за да подобри 
пазарната си позиция, т.e. реклама, етикети, опаковки, еко стандарти и др. 

5.2. Бъдещи инвестиции по ПРСР 2014-2020 г.: Дружеството не е сигурно дали 
иска да преминава отново през процеса на кандидатстване. Като цяло 
дружеството счита, че подпомагането е важно, ако не води до фалит, както е 
станало при много дребни преработватели. 

 
6. Най-големи предизвикателства или проблеми 
Според интервюираното лице основните предизвикателства в сектора са следните: 

- реална опасност от натоварване на пълния капацитет поради сериозен дефицит 
на прясно мляко; 

- дружеството е принудено да събира мляко в радиус от 200 см. от 
местоположението си и да внася от Германия, Унгария и Полша, като по тази 
причина се нуждае от специални цистерни за превоз. Но вносът гарантира, че 
качеството на млякото и вкусът на продуктите не се променят; 

- проблеми с качеството на местното сурово мляко: по-добро качество се 
гарантира от по-големите стопанства, които отговарят на изискванията, но в 
България стопанствата са като цяло много малки.  

 
 
 

Казус №14 

Сектор: Биологично земеделие 

Дата: 29 април 2014 г. 
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване: 2010 г. 
1.2. Тип фирма: Биологично земеделие  
1.3. Собственост на фирмата: Частна 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: 4 
1.5. Алтернативни източници на доходи: Банкови заеми 
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2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Производство: Производство на грозде 
2.2. Максимален капацитет: 37.2 хектара 
2.3. Оборот: 81 000 лв. (10 800 евро) 
2.4. Канали за извършване на продажби: Супермаркети, частни клиенти 

 
3. Стандарти за качество 

3.1. Сертификати: Сертифициране за биоземеделие  
 
4. Предходни инвестиции   

4.1. Предходни инвестиции #1:  
- проект по мярка 121 за 19.9 хектара – изпълнен 
- проект по мярка 121 за 16.7 хектара – скоро ще бъде приключен 
4.2. Предходно подпомагане по агро-икономически мерки: 

4.2.1. Цел и резултати от подпомагането: Агро-екологична мярка, схема за БЗ, 
изпълнявана през 2011 г. 

4.2.2. Предишни познания за програмата: Да. 
4.2.3. Процес за кандидатстване: кандидатстване в рамките на година.  

 
5. Бъдещи инвестиции 

5.1. Бъдещи инвестиции: Планове за кандидатстване по мярката за биоземеделие 
в рамките на ПРСР 2014-2020 г. 

 
6. Най-големи предизвикателства или проблеми 
Интервюираното лице посочи следните проблеми:  
Много лоша комуникация с ДФЗ, както с централата, така и с областната дирекция в 
Пловдив. Изборът на куриерска фирма за писмената кореспонденция е лош и не се 
използват съвременни средства на комуникация като факс или имейл. ДФЗ не 
предоставя достатъчна информация за откритите програми или съществуващата 
държавна помощ – тази информация се публикува само на уебстраницата на ДФЗ и то 
по доста неясен начин. 
ДФЗ отказва да съветва бенефициентите или дава некомпетентни отговори на 
конкретни въпроси, това важи особено за областната дирекция. 
Частните производители нямат достъп до панаири, изложения или национални 
търговски мисии. Участието е възможно само ако дружеството е член на определени 
сдружения. 
Подпомагането на производителите на био плодове и зеленчуци не е достатъчно, нито 
финансово, нито по отношение на пускането на пазара. МЗХ би могло да ги включи 
например в кампании за популяризиране или международни мисии, както 
винопроизводителите. 
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Бих искал да помоля МЗХ да въведе кадастралните планове в Интегрираната система 
за администриране и контрол (ИСАК) – защо е необходимо да се занимаваме със 
снимки от въздуха за определяне на границите на парцела ни? 
Друг важен въпрос за мен е следния: Защо наличието на технически код определя дали 
ще бъде отпусната субсидия или не? Защо няма възможност за коригиране на 
заявленията за кандидатстване? Кой би могъл да знае всички тези кодове наизуст –  
производителят или служителят в общинската земеделска служба, ДФЗ съответно? 
Дали това не се прави нарочно?  
 
 

Казус №15 

Сектор: Зърнопроизводство  

Дата: 29 април 2014 г. 
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване/история: 1990 г. 
1.2. Тип фирма: Производство на зърнени култури  
1.3. Собственост на фирмата: Частна 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: 22 
1.5. Алтернативни източници на доходи: Лозя и търговия с резервни части за 

селскостопанска техника. 
1.6. Местонахождение, напр. в необлагодетелстван район : Да. 

 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Производство: 1500 хектара с ечемик, пшеница, тритикале, рапица, кориандър, 
царевица, слънчоглед, алфалфа. 

2.2. Оборот: 2.5 милиона лв. (330 000 евро) 
2.3. Канали за извършване на продажби: Вътрешен пазар и определен процент за 

износ. 
 
3. Стандарти за качество 

3.1. Контрол върху качеството на доставчиците: Всички доставчици трябва да 
бъдат верифицирани със сертификати. 

 
4. Предходни инвестиции   

4.1. Предходни инвестиции #1: Мярка 121 – проект за сумата от 943 000 лв. 
(126 000 евро) за селскостопанска техника. 

4.2. Предходно подпомагане по агро-екологични мерки #2: Кандидатства за 
сеитбооборот по агро-екологична схема през 2013 г. 
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4.2.1. Цел и резултати от подпомагането: 1197.81 хектара  
4.2.2. Сума на подпомагането: 180 евро/хектар, приблизително 95% от 

субсидията е получена през декември 2013 г. 
4.3. Предишни познания за програмата: Да. Националната асоциация на 

зърнопроизводителите организира обучения през 2012 г. 
4.4. Процес за кандидатстване: Процесът е труден, съществуващото 

законодателство и наредба са много нестабилни. Наредба 11/2009 се изменя 
всяка година, като само през 2014 г. са внесени изменения на два пъти. 

 
5. Бъдещи инвестиции 

5.1. Бъдещи инвестиции #1: Земеделското стопанство желае да инвестира в 
модернизиране на стопанството, ако достатъчно средства са на разположение; 
инвестиции в техника и точни технологични иновации; най-вероятно 
диверсификация на производството. 

5.2. Бъдещи инвестиции #2 например по ПРСР 2014-2020: Схемата за 
сеитбооборот все още не се планира в новата ПРСР, но продължава 
изпълнението на 5-годишния ангажимент. Не всички области от земеделското 
стопанство са включени в схемата, поради несигурни отношения със 
собствениците на земя за около 30%  от управляваните земи. 

  
6. Най-големи предизвикателства или проблеми 

- Непрекъснатите изменения в нормативната уредба са проблем № 1. 
- Вземането на административни решения на високо равнище се основава на 

субективни оценки.  
- Липсва добър анализ на възможностите и потенциала на българското селско 

стопанство, какви са предимствата, ликвидността, пазарните възможности и т.н. 
- Нестабилна политика в рамките на ПРСР – в рамките на един програмен период 

сеитбооборота се подкрепя и толерира, а за следващия – е изключен.  
- Изискването за наличие на 5-годишен договор за земята към момента на 

кандидатстване е съществен проблем до 2011 г. 
- Изпълнението на схемата за дребните земеделски стопани по Стълб I и 

очакванията за сумата от 1250 евро/година могат да създадат проблеми на 
едрите арендатори на земя с достъп до земи. Дребните земеделски стопани ще 
си върнат земята само и само да получат това подпомагане без да имат добра 
представа за това как да развиват стопанствата си. 

 
Интервюираното лице отправя следните 3 препоръки: 

1) откритост и ясни правила, които се поддържат във времето; 
2) обективни критерии за предоставяне на подпомагане; 
3) действително участие на НПО/ сдружения във вземането на решения. 
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Казус №16 

Сектор: Производство на мляко 

Дата: 30 април 2014 г. 
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване: Създадено е преди повече от 15 години. 
1.2. Тип фирма: Производство на мляко. 
1.3. Собственост на фирмата: Частна, на земеделски стопанин. 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: Главно семеен бизнес и двама 

служители на пълен работен ден/годишно. 
1.5. Доставчици: Няма. Земеделският стопанин притежава 140 хектара земя, като 

произвежда зърно и силаж, които се използват само в стопанството. От зърното 
се приготвя зърнен фураж съгласно договорите, сключени с преработвателите.  

1.6. Алтернативни източници на доходи:  Не 
1.7. Местонахождение, напр. в необлагодетелстван район (НОР): нитратно 

уязвима зона. 
 
2. Капацитет и икономическа информация 

2.1. Производство: Сурово мляко от 80 млечни крави и около 50 телета. 
2.2. Максимален капацитет: Около120 тона сурово мляко. 
2.3. Оборот: Приблизително 50-60 хиляди лв. (6700 – 8000 евро) в зависимост от 

годината и държавната подкрепа. 
2.4. Канали за извършване на продажби: Контакти с млекопроизводители; 

мъжките телета непосредствено се продават малко след раждането, а женските 
се пазят, за да се гарантира оборот на стадото и за да се разраства стопанството. 

 
3. Стандарти за качество 

3.1. Сертификати: Не. 
3.2. Контрол върху качеството на доставчиците: Качеството на млякото се 

проверява ежедневно, като се следят показателите: микроорганизми, 
съдържание на антибиотици и други. Земеделското стопанство е 
сертифицирано за 1-ва категория и контролът е изключително строг. 
Собственикът е член на Асоциацията за развъждане на черношарената порода в 
България, която също провежда месечен контрол на качеството на млякото. 

 
4. Предходни инвестиции   

4.1. Предходни инвестиции: Инвестиции в юници (преди 10 години); 
производствена сграда (по-късно продадена за краварник); трактори, машини, 
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оборудване. От всички тези инвестиции тракторът и ремаркетата са 
финансирани по ПРСР за периода 2008-2009 г. 

4.2. Сума на подпомагането: 65 000 лв. 
4.3. Предишни познания за програмата: Почти никакви. Стопанинът използва 

консултантски услуги. 
4.4. Процес за кандидатстване: Земеделският стопанин високо оценява 

финансовото подпомагане, отпуснато по ПРСР. Подпомагането му позволява 
да осигури нови и по-ефективни машини и техника, по-добри условия на труда 
и по-безопасен производствен процес по отношение на здравето на 
работниците и животните. Но земеделският стопанин се сблъска с проблема на 
забавяне на изплащане на финансовото подпомагане почти с година. През това 
време той е принуден да изплаща заема и лихвата върху него, като тъй като 
действителното подпомагане възлиза не на 50% (както е по мярка 121), а на 
около 20%, останалата част се изплаща на банката. Освен това собственикът е 
трябвало да приготви много документи и процедурата е била усложнена. 
Понякога процедурата се усложнява допълнително от администрацията, като 
по тази причина собственикът се принуждава да използва експерти – 
консултанти и финансовото подпомагане още повече се намалява поради тези 
разходи. Собственикът смята,че някои документи биха могли да бъдат 
представени самостоятелно от ДФЗ – РА, тъй като документите са 
предоставени от агенциите и институциите, които са част от системата на МЗХ. 
Затова по мнение на собственика би трябвало да е възможно системите да се 
свържат. Това ще съкрати процеса на кандидатстване, земеделските стопани ще 
губят по-малко време да чакат на опашки и ще се пести хартия (разходите за 
отпечатване и хартия) и т.н. Времето е критичен ресурс за земеделските 
стопани. Ако те не засядат семената в правилния момент, защото трябва да 
чакат на опашка, подпомагането губи смисъл.      

 
5. Бъдещи инвестиции 

5.1. Бъдещи инвестиции: Машини и техника, централна доячна система. 
5.2. Планирана/очаквана сума на подпомагането: Подпомагането следва да бъде 

по-голямо за животновъдите, тъй като те като цяло разполагат с по-малък 
финансов капацитет в сравнение със зърнопроизводителите. Според 
интервюираното лице изискванията в сектора на животновъдството са по-
високи, като например съоръженията за съхранение на оборски тор струват 50-
60 хиляди лв. (6700 – 8000 евро) и даже повече в зависимост от броя глави. 

 
6. Най-големи предизвикателства или проблеми 
Времето за поканите за събиране на проектни предложения и сроковете за подаване на 
заявления са крайно ограничени. Графикът за отделните дейности по кандидатстване и 
пълната информация за всички мерки следва да бъдат обществено достъпни поне една 
година по-рано.  
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Административният процес е определен като „ужасен”. Според интервюираното лице, 
никой служител от администрацията не спазвал сроковете, така както са постановени в 
регламентите и в законите. Интервюираното лице горещо желае да предложи 
„мълчаливото съгласие” да бъде прието като алтернатива. Лицето също така не е 
получило навреме отговор на писмените въпроси, отправени до МЗХ, като 
интервюираният познава случаи, при които други земеделски стопани не са получили 
никакъв отговор.  
Земеделските стопани не получават финансовото подпомагане навреме (което носи със 
себе си финансови загуби, които даже биха могли да доведат до фалит), като в тези 
случаи административната (или каквато и да е било) отговорност следва да бъде поета 
от Управляващия орган и РА. Също така цените се променят след 5-6 месеца или 
година. Интервюираното лице поставя въпроса защо е необходимо да внася толкова 
много изменения в договора, когато пазарната ситуация ще се промени поради 
забавянията. Понастоящем земеделският стопанин е кандидатствал по мярка 311 с 
иновативен проект. Но след интервал от 8 месеца все още не е получил отговор от 
МЗХ, като иновативният елемент вече далеч не представлява иновация към днешна 
дата.  
 

Казус №17 

Сектор: Животновъдство 

Дата: 2 май 2014 г. 
 
1. Фонова информация 

1.1. Година на създаване: Земеделското стопанство започва да функционира през 
2009 г. с угояване на говеда в района на Монтана. През 2010 г. стопанството се 
премества на настоящото си местонахождение в Западна Стара планина. 
Стопанството придобива стадо от женски крави „Ангус” от Дания през 2011 г. , 
като все още се занимава с говедовъдство. 

1.2. Тип фирма: Животновъдно стопанство 
1.3. Собственост на фирмата: Частно семейно стопанство, регистрирано като 

земеделски производител. 
1.4. Брой служители на пълен работен ден: 0. Само собствениците (съпруг и 

съпруга) работят в стопанството. 
1.5. Алтернативни източници на доходи: Никакви. 
1.6. Местонахождение, напр. в необлагодетелстван район: Стопанството се 

намира в планински НОР, който също така представлява пасище с висока 
природна стойност и обект по „Натура 2000”.  
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2. Капацитет и икономическа информация 
2.1. Производство: 15 мъжки телета на 18-месечна възраст за година 
2.2. Максимален капацитет: 80 
2.3. Оборот: 30 000 лв. (4 000 евро) 
2.4. Канали за извършване на продажби: „Къса верига на доставки” на завършен 

вакуумиран продукт на клиентите/потребителите. 
 
3. Предходни инвестиции   

3.1. Предходни инвестиции: Инвестиции в самото стопанство, осъществени със 
собствени и заети средства в размер на 220 000 лв. (29 500 евро). Не е 
използвано подпомагане от ЕС или от държавния бюджет.  

3.2. Предходни инвестиции #2 например опит от ПРСР 2007-2013 г.: 
3.2.1. Цел и резултати от подпомагането: Агро-екологична мярка 214, схема за 

земеделска земя с висока природна стойност за паша и косене 
3.2.2. Сума на подпомагането – площи в хектари, плащане на хектар, общ 

размер на извършените плащания: 12 хектара, 5900 лв./хектар (114 
евро/хектар), 71 000 лв. (9512 евро), но само през 2010 г., като оттогава не 
са получавани субсидии. 

 
4. Бъдещи инвестиции 

4.1. Цел и очаквани резултати от инвестиционния проект: Потребностите от 
инвестиране в нови глави добитък, машини и сгради са огромни, като ползите 
ще бъдат още по-големи. 

4.2. Планирана/очаквана сума на подпомагането: Би трябвало да получаваме 
субсидии по мярка 214 или 213 от около 90 000 лв. годишно съгласно 
настоящия процент на разплащане. Не можем да си позволим да планираме 
нищо въз основа на опита от последните години.  

 
5. Най-големи предизвикателства или проблеми 
Казусът с нашето стопанство е следния: 
През 2011 г., поради „техническа грешка” (цитат на МЗХ) в тълкуването на 
сателитните снимки, почти цялата територия на стопанството е определена като 
„недопустима поради храсти и шубраци”. Това води до отказ на доставката на нови 
крави „Ангус” от Дания, планирана за март същата година, като ние претърпяхме 
щети. Агро-екологичните плащания и плащането по Схемата за единно плащане на 
площ са получени чак през м. юли, а животните са доставени в началото на септември. 
Практиката за удържане на плащанията поради грешки, изясняване на „нивото” на 
допустимост, препокривания или чисто бюджетни затруднения съсипва внезапно 
работния процес в животновъдните стопанства. Така например декларирането на 
пасища за паша по агро-екологичните мерки (код APP13) е пряко свързано с наличните 
животни за паша в момента на кандидатстване (най-късно до 15 май през съответната 
година). Забавените плащания миналата година възпрепятстват земеделските стопани 
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от изпълнението на инвестиционната им програма и набавянето на планираните 
животни. Същото е валидно и за косенето на трева – планирането става все по-трудно, 
което от своя страна е отразено в изпълнението на поетото агро-екологично 
задължение.   
През 2011 г. поради тежките валежи през юли и август, окосяването на ливадите, 
използвани от земеделското стопанство, с площ 213 хектара, се забавя. Надлежно 
информирахме Разплащателната агенция за това на 11 август и попитахме дали 
агенцията планира провеждането на проверки на място, за да можем да ги насрочим за 
след средата на септември. Въпреки това проверката на място е насрочена за 16 август, 
като в резултат на проверката е отчетено недовършено косене на приблизително 60% 
от площта. Извършена е контролна проверка на изпълнението на Схемата за единно 
плащане на площ, но резултатите са прехвърлени и към агро-екологичните мерки и на 
стопанството е наложена санкция.  
Подаваме искове пред съда и по двете молби, печелим делото, но към момента през 
2014 г. все още плащанията не са извършени. Причината за отказа е сложна. Първо, 
„отсъства процедура” (цитат на РА/ДФЗ) за работа с уведомленията за непредвидени 
обстоятелства. Второ, и по-важно, крайният срок за приключване на цялото косене и 
паша е определен като 15 август всяка година в съгласие с националния ДЗЕС стандарт 
4.1. Срокът за начало на косенето е до 15 юли за всички райони с надморска височина 
от над 500 метра. Това означава само един месец за по-ниските райони от 500 метра, 
както и за високопланинските райони  като този, където се намира стопанството – 1400 
метра надморска височина. Не е необходимо да се посочва,че климатът е много 
различен, както и развитието на тревата, потребностите от опазване на 
местообитанията и много други. Не следва да се подценява факта, че 
високопланинските пасища не са готови към средата на август, като редовното косене 
преди това намалява разнообразието от цветя. Косенето през две последователни 
години довежда до изчезването на почти всички годишни растителни сортове, като 
многогодишното косене намалява броя им съществено в полза на плевели и храсти. 
През 2012 г. по време на кандидатстването за подпомагане се опитах да разделя по-
големите парцели за косене на по-малки такива за косене и паша. Поради техническите 
грешки, допуснати от съответните служители на общинската служба земеделие при 
измерването на границите, общата декларирана площ намалява до 91.7 %  от 
одобрената територия. По-късно, през март 2013 г., автоматичните проверки по 
Схемата за единно плащане на площ установяват, че действителното географско 
припокриване на териториите пада до 87 %, като това слага край на задължението ми 
по агро-екологичната мярка. Трябва да подчертаем, че намаляването на декларираните 
площи (деклариране под действителната площ) се разглежда като дребно нарушение и 
се наказва с глоба в размер на 3% от сумата на подпомагане (чл.16, ал. 1 от Регламент 
(ЕО) 65/2009). Тези разпоредби са разписани и в българската Методика за санкции и 
намаляване на агро-екологичното подпомагане, но ДФЗ подхожда прекалено строго и 
въвежда допълнителен член в Наредба 11/2009, който увеличава размера на санкцията 
до 100% (чл. 24, т.1, вр. т.2 от Наредба № 11 от 06.04.2009). Актът се обжалва в съда, 
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като в момента се води съдебно дело, но вече втора последователна година нямам 
право да кандидатствам по агро-екологична мярка или да получа подпомагане. 
Съдебните документи посочват редица нарушения по същия член, като голям брой 
земеделски стопани страдат от сходни дела всяка година.  
Един по-общ проблем е отчитането на изминалата паша по време на проверките на 
място или тълкуването на ортофотокартите. При всяко ново създаване на слой на 
допустимост за СИЗП, всички пасища автоматично се определят като недопустими, 
защото снимките не показват ясна граница между площите за паша и за други цели за 
разлика от окосените площи. Служителите от общинската служба по селско 
стопанство, които провеждат проверката на място за допустимост, често пъти прилагат 
принципа „всичко трябва да бъде гладко обръснато и да се вижда отдалеч” (цитат). 
Често пъти същият принцип се прилага и от служителите в Техническата инспекция в 
ДФЗ, но поне в този случай проверките на място се извършват в присъствието на 
земеделския стопанин и поне има шанс пасището да бъде разгледано по-внимателно. 
Проблемът е в това, че за разлика от косенето, пасенето се провежда доста по-дълго (9-
10 месеца), като пасище, което е опасено през м. май, може да обрасне с  нова трева 
отново през август – септември. Именно така и трябва да бъде, тъй като независимо от 
проверките, животните се нуждаят да пасат и след август месец. Едно възможно 
решение на този проблем вече се прилага в редица държави членки на ЕС– ако 
животновъд подлежи на проверки на място за действителна паша, проверките се 
изпълняват няколко пъти през годината, като отчитат използваните за паша площи към 
момента на проверката. В края на годината, всички проверени площи се събират.   
През тези години се забелязва и друг обезпокоителен факт. Много бенефициенти на 
агро-екологични плащания и  Схемата за единно плащане на площ се занимават 
единствено с косене, отрязване на тревата с косачки и оставянето й да съхне на 
пасището. Сеното не се събира, като основната цел е получаване на субсидията. В 
резултат от тази практика се натрупват сухи, гниещи растения, които разрушават 
тревната покривка.  
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Приложение 3: Интервюта със заинтересовани страни 
 
По време на предварителната оценка, ЕО проведе няколко интервюта със 
заинтересовани страни, като целта им беше да се оцени качеството и нивото на 
консултациите със заинтересованите страни, да се оцени административния капацитет 
на МЗХ, общественото мнение по отношение на проекта на ПРСР 2014-2020 г. и да се 
събере цялостна информация, за да се сравни с информацията, предоставена от МЗХ. В 
таблица 17 по-долу е представен преглед на събраните интервюта със заинтересовани 
страни, като в съответните глави може да се намери обобщение на всяко интервю.  

Таблица 17: Списък с интервюта със заинтересовани страни 

Организация Представител Дата на 
интервюто 

Интервю със 
заинтересована 
страна, номер 

МИГ Панагюрище, Стрелча, 
Лесичово  

Лъчко Македонски 11 март 2014 г. 1 

Национално сдружение на 
общините в Република 
България (НСОРБ)  

Симеон Петков 12 март 2014 г. 2 

Община Белене Момчил Спасов 17 март 2014 г. 3 
МИГ Тервел-Крушари  Николай Манев 17 март 2014 г. 4 
Бизнес център, Гоце Делчев Росица Джамбазова 18 март 2014 г. 5 
Ръководител на програма 
„Гори”, WWF – България 

Нели Дончева 19 март 2014 г. 6 

Изпълнителна агенция по  
горите, Отдел 
„Възобновяване, 
стопанисване, ползване и 
защита на горите”  

Димитър Андонов и 
Мария Беловарска 

19 март 2014 г. 7 

Българска асоциация на 
фермерите 

др. Стефан Стефанов 14 април 2014 г. 8 

Асоциация на 
месопреработвателите + 
собственици на 
месопреработвателни фирми  

Кирил Вътев 15 април 2014 г. 9 

Търговска камара, 
зеленчуци/ Изпълнителен 
директор на Съюза на 
търговците на храни и член 
на Съюза на 
преработвателите на плодове 
и зеленчуци   

Александър Йоцев 15 април 2014 г. 10 

Съветнически услуги Любомир Мартинов и 
Димитър Ванев  

17 април 2014 г. 11 

Министерство на 
Икономиката и  
Енергетиката (МИЕ), 
Управляващ орган на ОП 
„Конкурентоспособност” 

анонимно 17 април 2014 г. 12 

Фондация „Земята- Иван Пенов 17 април 2014 г. 13 
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източник на доходи”  
Борд на Асоциацията на 
биопроизводителите в 
България  и Асоциацията 
лозарите и винарите  

Благой Русев 18 април 2014 г. 14 

Съвместен геномен център, 
Софийски университет + 
офис за трансфер на 
биотехнологии и технологии 
в областта на хранителната 
промишленост към 
Софийския университет 

проф. Атанас 
Атанасов 

20 април 2014 г. 15 

Съюз на преработвателите 
на плодове и зеленчуци 

Антоанета Божинова 22 април 2014 г. 16 

Катедра „Регионално 
развитие”, Стопанска 
Факултет , Тракийски 
университет 

проф. Юлияна Яркова 25 април 2014 г. 17 

Асоциация „Общински 
гори” 

Тихомир Томанов, 
Николай Стоянов, 
Валентин Карамфилов 

25 април 2014 г. 18 

Асоциация на земеделските 
производители в България 
(АЗПБ) 

Ивайло Тодоров 25 април 2014 г. 19 

Съюз на овощарите в 
България 

Мариана Милтенова 29 април 2014 г. 20 

Национална асоциация на 
зърнопроизводителите 

Наталия Димитрова 29 април 2014 г. 21 

Българско дружество за  
защита на птиците 

Едита Дифова 30 април 2014 г. 22 

Българска асоциация 
„Биопродукти„ 

Веселина Ралчева 30 април 2014 г. 23 

Експерт по европейски 
програми в  НПО 

Диян Недялков 07 май 2014 г. 24 

8 заинтересовани страни, 
свързани с изменението на 
климата 

анонимно 13 март – 7 април 
2014 г. 

25-32 

 
 
1. Структура на интервютата със заинтересовани страни 

 
Всички интервюта следват един и същ шаблон, за да може да се осигури съвместимост, 
но в същото време тежестта на всеки от трите основни въпроса, които представляват 
интерес е различна, в зависимост от това колко приложими са те при всяка конкретна 
заинтересован страна и нейния принос. Моля, да обърнете внимание на факта, че на 8 
заинтересовани страни, интервюирани по-рано предимно относно хоризонтални 
въпрос, свързани с климата (интервюта 25-32) им беше обещана анонимност, а тези 
интервюта ще бъдат докладвани съвместно. ЕО, разбира се, знае самоличността и 
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длъжностите на интервюираните и ще ги съхрани във вътрешни документи, с цел 
бъдещи вътрешни препратки.  
Общият шаблон на интервютата е структуриран по следния начин: 
 

1) Опит с  ИПАРД; 

a. Съдържание 
 
b. Администриране 

 
 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР?; 

3) Мнение във връзка с новата програма. 
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 Интервю със заинтересована страна №1 

Име на заинтересованата страна:  Лъчко Македонски  

Длъжност:  Изпълнителен директор на МИГ Панагюрище, 
Стрелча, Лесичово 

Дата на интервюто:   11 март 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 г. 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
него отговарят ли на потребностите? Уместно ли е? Защо или защо 

не? 

ПРСР 2007 – 2013 не отговори напълно на потребностите на земеделските стопани и на 
целите на политиката за развитие на селските райони. Причината, е че програмата не е 
била в достатъчна степен адаптирана към местния контекст на развитие на 
земеделските стопани и потребностите от инвестиции в селските райони. Всяка страна 
в рамките на ЕС има свои специфики и не може да се приравняват всички страни. 
Например за България е важно да се разреши закупуването на животни по програмата. 

Според мен ЛИДЕР е най успешната ос от програмата през периода 2007 – 2013 г. В 
него съществуват възможности за пряко адресиране на потребностите на територията  
чрез включването в СМР на мерки извън ПРСР и Регламента, но несигурността във 
възможността да бъдат приложени, възпира тяхното включване в СМР. Липсата на 
нормативна уредба за прилагането на мерките също е пречка, както на местно така и на 
национално ниво. 

 

b. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и 
защо? Какво може да се подобри? 

Администрирането на програмата в този период страда от редица недостатъци. То е 
неудобно с голяма закъснение по отношение на регламентираните срокове за 
одобрение на СМР, проекти на бенефициенти, заявки за плащане и т.н. Това 
затруднява процеса на изпълнение на СМР. Времето за възстановяване на разходи по 
заявки за плащане, където също се регистрира забавяне е важно за нормалното 
функциониране на МИГ. 

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 
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a. Не: Защо не и какво е мнението ви по този въпрос?  

Интервюираният не е участвал в процеса на разработване на  новата ПРСР, но следи 
разработването на програмата, като добре познава политиките и инструментите в 
програмата за следващия период.  

Механизма за номиниране на участници в работната група за разработване на 
програмата е селектирал ограничен кръг представители на граждански организации, 
които са участвали пряко в работата на тематичната работна група. 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма  

a. Цели? 

Целите са дефинирани в съответствие с потребностите, изведени в анализа.  

 

b. Уместност?  

Предприети са промени, които са уместни, като, например увеличаване на авансовите 
плащания в размер до 50%. 

c. Недостатъци?  

Към момента все още няма механизъм как ще става прилагането на ВОМР, как ще се 
прилага на практика посредством СМР. Недостатък ще бъде, ако проверките за 
допустимост и процедурата на МГД за оценка и одобрение на проектите към 
стратегиите за ВОМР се извършва от УО и след това отново от ДФЗ. Яснотата по 
разпределението на компетенциите между УО и ДФЗ е важна за нормалното протичане 
на процеса. 

d. Друго? 

Насърчаване на обединението на повече общини в рамките на една МГД  е позитивен 
процес, но той трябва да бъде насърчаван посредством финансови стимули. Лимита от 
2 млн. евро, независимо от мащаба на територията и населението не е стъпка в тази 
посока. 

e. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Създаване на специален отдел „ЛИДЕР” в ДФЗ, който да е специализиран в 
обслужването на дейностите по мярката. Друг подход, които би улеснил процеса на 
администриране е одобряването на проектите на бенефициентите на СМР да се 
извършва от областните дирекции на ДФЗ. Въвличането на областните дирекции на 
ДФЗ е предпоставка за улесняване на комуникацията и съкращаване на сроковете за 
администриране.  
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Интервю със заинтересована страна №2 

Име на заинтересованата страна:  Симеон Петков 

Длъжност:  Национално сдружение на общините в 
Република България (НСОРБ) 

Дата на интервюто:   12 март 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 г. 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

ПРСР 2007 – 2013 в голяма степен отговори на потребностите на местните власти. 
Допустимите интервенции бяха целенасочени и от практическо значение за местното 
развитие. Програмата беше основен източник на ресурс за финансиране изграждането 
на общински пътища, ВиК мрежи и благоустройствени дейности. Същевременно бяха 
налице и някои недостатъци, като например, кампанийността в приема на проекти, 
честите промени в индикативните годишни програми за прием на проекти. Критериите 
за подбор не винаги са в съответствие с целите на мерките и не осигуряват адекватен 
подбор на проекти. 

Прехвърлянето на средства по публичните мерки в последния момент на програмата не 
е добър подход по много причини. Голяма част от финансираните в последния момент 
проекти са потенциално рискови, заради краткия срок за изпълнение. 

 

b. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и 
защо? Какво може да се подобри? 

Администрирането на програмата в този период страда от някои недостатъци. Дългите 
срокове за предварителен контрол на процедурите за възлагане в началото на 
програмата, бяха причина за забавяне на изпълнението на проектите. В последствие, 
съгласно моя опит, този проблем беше решен. Времето за възстановяване на разходи 
по заявки за плащане, където понякога се регистрира забавяне е важно за нормалното 
функциониране на общините. 

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 
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a. Да: Опит с процеса на провеждане на консултации  

Интервюирания е въвлечен в процеса на разработване на новата програма за РСР в 
качеството си на представител на НСОРБ като е участвал в работната група по 
разработване на програмата. 

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма   

a. Цели? 

Общата оценка е, че програмата е разработена адекватно в аналитичната част. 
Изложените факти и направените изводи отговарят на реалното състояние в селските 
общини в България. Публичните мерки отразяват потребностите. Същевременно не 
може да не се отчете, че политиките на европейско ниво, често не са дотам релевантни 
към условията в България. Степента на изграденост на техническата инфраструктура у 
нас е на сравнително ниско равнище и потребностите са повече базисни. Политиките за 
съвременни ИКТ технологии, въвеждане на иновации, сътрудничество и други в 
момента са с по нисък приоритет. 

b. Уместност? 

Предложените операции в голяма степен отговарят на потребностите на местните 
власти. По отделни операции има бележки, които са представени от страна на НСОРБ 
до УО на програмата. 
Определението за малка по размер инфраструктура е приемливо. Максималните 
прагове за отделните групи дейности, също. 

По отношение на ЛИДЕР – по голяма част от територията на страната да бъде покрита 
от ЛИДЕР. Да се подпомогнат за изпълнение на СМР всички МИГ получили подкрепа 
по подготвителната подмярка за да няма демотивирани и разочаровани територии. 

 

c. Недостатъци? 

Критериите за избор на този етап не са ясни. Предложеният набор по съответните 
операции е голям и не може да се твърди, че процеса на селекция на проекти ще 
обслужи дефинираните цели по отделните мерки и програмата като цяло. Не е ясен 
подхода за набиране на проекти – ще има ли тематичен прием или ще се набират 
проекти за всички допустими дейности. Ако има целеви прием, следва да има отделни 
критерии за всеки тематичен прием, както и да има целеви бюджети. 

Да се включат критерии които да дават преимущество на проекти, които включват 
дейности и извън общинския център, напр. в сферата на благоустрояването. Според 
интервюирания, критерият за малцинствени райони не се приема като уместен и следва 
да отпадне. 
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d. Друго? 

Бележки по мярка 7. Частта по операция III от мярката (код 7.4) следва да се обоснове 
по-задълбочено в аналитичната част. Мярката трябва да даде и по ясна насока за 
видовете допустими дейности. Да се предложат механизми, как общините ще 
организират изпълнението на несвойствени за тях дейности, като напр. 
млекосъбирателни пунктове. 

 

e. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

През следващия период би било много полезно, ако УО осигури по-голяма ритмичност 
при обявяване на покани за набиране на проекти. Графикът следва да бъде определен и 
обявен достатъчно рано за да има време за подготовка на проекти. Чрез критериите за 
избор на проекти да се осигури по-равнопоставен достъп на всички потенциални 
бенефициенти– общини. 
Да се планира целеви прием по вид инвестиции. Да се ограничи допустимите 
предложения по всяка отделна покана до едно предложение. Ако не е приключен 
предходен проект, бенефициентът  да няма право да кандидатства. Договарянето по 
мярка 7 да стане до края на програмния период с оглед на осигуряването на време за 
изпълнение и минимизирането на риска от неизпълнение на проекти в срок. 
Залагане на децентрализираното прилагане на ЛИДЕР. Въвличането на областните 
дирекции на ДФЗ е предпоставка за улесняване на комуникацията и съкращаване на 
сроковете за администриране.  

 

Интервю със заинтересована страна №3 

Име на заинтересованата страна:  Момчил Спасов 

Длъжност:    Кмет, Община Белене 

Дата на интервюто:   17 март 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 г. 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Програмата оказа значимо влияние за повишаване на равнището на инвестиции в 
публичната инфраструктура в общините. С ресурс на ПРСР се изграждат много обекти, 
за които не може да бъде осигурен финансов ресурс от други източници. Допустимите 
инвестиции бяха релевантни на потребностите и в голяма степен водят до задоволяване 
на значими за местната общност потребности. Схемата за финансиране на общинските 
проекти беше удачна и създаде условия за нормална работа на общините, осигурявайки 
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финансов ресурс за изпълнението на проектите. Разделянето на инвестициите в 
отделни мерки и отделни проекти беше недостатък в прилагането на Програмата. 

 

b. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и 
защо? Какво може да се подобри? 

Основен проблем в администрирането на програмата са дългите срокове за одобрение 
на промени, предварителен контрол и възлагане и т.н., особено в началото на 
програмния период. Част от проблемите са решени на по късен етап. В началния етап 
на програмата, изискванията за съпътстващи предложението документи са много и 
ненужни. Този недостатък също е преодолян в последствие с отпадането на изискване 
за представяне на документи, като напр. удостоверение за избран кмет, създаване на 
община и т.н. В този смисъл ефективността вероятно не е висока,  но тенденциите са за 
промяна в позитивна посока. В бъдеще следва да се оптимизират сроковете за 
подписване на анекси за промени, които често се налагат. Да се изготви ясен график за 
отваряне на приеми, които са в първите три години на периода с цел осигуряването на 
достатъчно време за реализация на проектите. 

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Да: Опит с процеса на провеждане на консултации  

Член на тематична работна група по изготвянето на програмата за периода 2014 – 2020. 
Процеса беше организиран добре, макар и с известно закъснение. 

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма  

a. Цели? 

Целите на програмата са в съответствие с потребностите на местните власти и в голяма 
степен ще подкрепят процеса на местно развитие в селските райони на България 

 

b. Уместност?  

Предвидените инвестиции в голяма степен са уместни с малки изключения, като 
например инвестициите с код 7.4, за които няма яснота какво точно се предвижда, 
както и механизмите по които се очаква да се случи, поради факта, че това не са 
дейности, които са свойствени за общините.  

Важна промяна в новата програма е възможността да се изграждат хидромелиоративни 
съоръжения (макар и неясно как) и дейности по отводняване. 
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c. Недостатъци?  

Описаните критерии за подбор са много, често неясни и трудно приложими на 
практика. Препоръката на интервюирания е да се намалят до ограничен брой, 
фокусират върху целите на съответните мерки и изготвят съответните определения, 
които да пояснят приложното им поле. 

Недостатък на програмата е, че планираните към момента средства за ВОМР са малко 
на фона на силния интерес към ЛИДЕР и възможността за доближаване в максимална 
степен на програмата и до „малките” бенефициенти по места. 

 

d. Друго? 

Да се даде възможност на общински служители да участват в екипите за управление на 
проектите, като за тази цел те получават възнаграждение в определени рамки, така 
както е по останалите оперативни програми. Невъзможността, демотивира 
служителите към проектите на тази програма. 

 

e. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

На първо място да се създадат условия за спазване на всички сроковете от ДФЗ, така 
както са разписани по нормативните уредби. 
Да се създадат и обявят твърди графици за прием на проекти, които да се спазват. 
Сроковете по отделните покани да бъдат ясни поне три месеца по-рано с цел 
осигуряването на възможност за качествена подготовка на проекти. 

Да се обмисли възможността за тематичен прием на проекти, което предполага и 
отделни критерии за допустимост подбор по отделните  теми. 

 

Интервю със заинтересована страна №4 

Име на заинтересованата страна:  Николай Манев 

Длъжност:    Изпълнителен директор, МИГ Тервел-Крушари  

Дата на интервюто:   17 март 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 г. 
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a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо?  

Политиката в областта на земеделието доведе до затихване на земеделската активност 
в немалко села, където има възможност за интензивно земеделие, като напр. в 
Добруджа. Подкрепата в т.ч и по Стълб I на ОСП е облагодетелствала предимно 
големите играчи в земеделието и е „доубила” малките стопани. В неземделските 
дейности, ПРСР е подкрепила важни инвестиции в т.ч и в социалната инфраструктура, 
което е важно с оглед на преобладаващото население в селските райони. Приноса и на 
ЛИДЕР е важен в тази насока. Финансирани са малки проекти, за които общините 
нямат средства. 

 

b. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и 
защо? Какво може да се подобри? 

Закъснялото договаряне на публичните проекти по програмата в т.ч. и ЛИДЕР. Дълги 
срокове за предварителен контрол на процедурите по възлагане, анексиране на 
договори, одобрения на други промени и т.н. 

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Не: Защо не и какво е мнението ви по този въпрос?  

Интервюираният не е бил въвлечен в процеса на разработване на програмата, но е 
участвал отчасти в консултативния процес, като е имал възможност да прави 
предложения, в частта за ЛИДЕР. 

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма  

a. Цели?  

В частта на Лидер, целите са уместни, но трудно изпълними. Ресурса е недостатъчен за 
петгодишен период от време. 

b. Уместност?  

Обединяването на територии като политика не е неправилно, но обединението на този 
етап е по скоро механично и неосъзнато. Отделните общини, често определят квоти за 
ресурса по СМР, което е неправилно и не почива на принципите на ЛИДЕР. В този 
смисъл усилията в новия период за обединяване на територии, може да се окажат 
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неуспешни, поради ограничението във финансирането до определен праг, независимо 
от големината на обхванатата територия. 

c. Недостатъци?  

Възможността за финансиране от повече от един фонд е трудно приложима и рискова, 
както от гледна точка на МИГ така и от страна на централната администрации. Слабата 
междуинституционална координация е проблем, който няма да позволи процеса да се 
случи успешно.  
 

d. Друго? 

Интегрираните проекти са добра възможност в рамките на новата програма, но те 
следва да се приемат равнопоставено, както и проектите с ограничени интервенции. 
Нагласата на администрацията е да одобрява по-лесно по-„простите” проекти. 

 

e. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Разписване на реалистични срокове за прилагане и тяхното спазване в последствие. 
Ограничаване на кръга от промените, които се нуждаят от одобрение посредством 
анекси в договорите. 

Децентрализирано прилагане на ЛИДЕР на ниво областни дирекции на ДФЗ. 
Алтернатива на това прилагане е изграждането на специализирано звено за прилагане 
на ЛИДЕР, което да разполага с необходимите кадри и ресурси за навременно 
администриране на процесите. 

 

Интервю със заинтересована страна №5 

Име на заинтересованата страна:  Росица Джамбазова 

Длъжност:  Бизнес център, Гоце Делчев, Изпълнителен 
Директор 

Дата на интервюто:   18 март 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 г. 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо?  

Програмата осигури значителна подкрепа за развитието на селските райони, която все 
още не е дала ясно своите резултати, поради забавянето в нейното прилагане. 
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Невъзможността за прилагането на комплексни мерки или съвместни проекти е 
причина за изготвянето на поредица от предложения, които са разделени само от 
административна гледна точка. 

При наличен силен интерес и подкрепа по мярка 431-2 се стигна до малко на брой 
финансирани СМР, което разочарова немалко учредени МИГ. Същевременно са 
прехвърлени средства по други мерки, които е можело да финансират СМР и да се 
изпълни планирания индикативен брой от 50 МИГ. 

 

b. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и 
защо? Какво може да се подобри? 

Характерно за изпълнението на програмата в изтичащия период бяха големите 
забавяния. Тези забавяния са причинени от ненужно тежки и тромави процедури, 
които администрацията сама създава и все пак, бъдещите заявления не бяха опростени 
в резултат на вече подадените големи количества документи. Препоръчвам в бъдеще да 
се използват механизмите на другите оперативни програми, които вместо с наредби за 
прилагане, работят с насоки за кандидатстване. Този подход значително облекчава 
процеса и спестява много време за формални одобрения и събиране на подписи. 

Администрирането на ЛИДЕР беше съпътствано с много трудности и забавяния, които 
демотивираха немалко потенциални участници. Необходима е сериозна промяна в 
администрирането му в бъдеще. 

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Да: Опит с процеса на провеждане на консултации  

3) Член на тематична работна група за разработване на новата програма. Процесът 
на разработване е сравнително забавен. Има трудности с осигуряването на 
навременна информация за аналитичната част на документа. 

 

4) Мнение относно съдържанието на новата програма 

a. Цели?  

Мнението е, че програмата съдържа редица предимства спрямо старата програма. 
Възможността за интегрирани проекти, интегрираните териториални инвестиции и 
други са стъпки, които биха повишили ефективността на програмата. 

 

b. Уместност? 
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Допустимите инвестиции  и бенефициенти по някои от подмерките на мярка седем са 
ограничени изкуствено, например за код 7.6.  

 

c. Недостатъци?  

Мерките и подмерките са неоправдано много предвид възможността за интегрирани 
проекти; би било уместно да се помисли за обединение на някои от тях, особено на 
ниво подмерки. Планираният максимален размер за финансиране на ВО СМР (2 
млн.евро) е недостатъчен и няма да насърчи обединяването на територии. 
Насърчаването на този процес е важно, но следва да е финансово обезпечено. 
Принципа,  който трябва да се следва е „по-голяма територия, повече пари”. По този 
начин ще се повиши ефективността, защото ще имаме по малко разходи за 
администрация и управление. 

 

d. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Навременното стартиране на програмата е важна стъпка за нейния успех. Очакванията 
са да не се допусне значително забавяне, както в предходния период. Да се осигури 
ритмичност на приеми, оценка и одобрение и последващо изпълнение на одобрените 
проекти. 
По отношение на ЛИДЕР да се направят промени, които да отпушат процеса на  
одобрение на проекти. Преминаването към децентрализирано прилагане на подхода 
(посредством областните дирекции на ДФЗ) е силно препоръчително. Практиките от 
другите страни членки са показателни. Трябва да има ясно разпределение на 
отговорностите между УО и ДФЗ по отношение на ЛИДЕР. Да има едно отговорно 
звено, както за контрол на изпълнение на дейностите така и за разплащане. 

Оказване на пълноценна методическа (не контролна) подкрепа от страна на УП за 
прилагащите СМР местни инициативни групи. 

 

 

Интервю със заинтересована страна № 6 

Име на заинтересованата страна:  Нели Дончева 

Длъжност:  Координатор на програма „Гори”, WWF 
България 

Дата на интервюто:   19 март 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 
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a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстват ли на нуждите? Уместно ли е? Защо да и защо не? 

По принцип, мерките, свързани с горското стопанство в ПРСР 2007-2013 съответстваха 
на нуждите на сектора. Въпреки това, интересът, проявен от потенциалните кандидати 
беше доста нисък в сравнение с интереса към другите мерки. Това се дължеше както на 
административни (вж. точка б по-долу) препятствия, така и на някои други причини, 
като: 

- Недостатъчна комуникационна кампания относно възможностите, предоставяни 
по мерките; 

- Слаб капацитет на частните и общински собственици на горски стопанства, 
както по отношение на управлението на горските стопанства, така и по 
отношение на формулирането на проекти; 

- Всеобщо недоверие у потенциалните кандидати относно ПРСР (мнозинството 
от заинтересованите страни смятаха, че трябва да имаш лични връзки с 
отговорните институции или с влиятелни политици, за да може проектът ти да 
бъде одобрен); 

- Технически ограничения; например, недостигът на посадъчен материал, 
отгледан в горските разсадници беше очевидна спънка в изпълнението на мярка 
М223 за залесяване.  

За жалост, някои неконструктивни мерки бяха толерирани от програмата, като 
напр. залесяване със сортове, които макар и натурализирани, не са местни (бяла 
акация, червен дъб и др.) 

Пропусната беше възможността да се стартира M224 (плащания по Натура 2000 за 
гори) и затова не можа да се изгради какъвто и да е капацитет в тази област. Това 
може да се окаже решаващо за успеха на компенсаторните мерки по ПРСР 2014-
2020. 

 

б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Защо да и защо не? 
Какво може да се подобри? 

Администрирането на програмата би могло да бъде много по-добро. 
Административните спънки са сред причините за проявения слаб интерес към мерките, 
свързани с горското стопанство: недостатъчен брой покани за набиране на проектни 
предложения, кратки срокове за подаване на проектите; дълъг процес на одобрение на 
проектите; недостатъчна подкрепа за справяне със слабостите в проектите.  

WWF България участва в комисиите за наблюдение и прозрачност, но те не 
функционираха достатъчно ефективно. Организацията можеше да е по-добра, като  
често съобщенията за предстоящи срещи идваха много късно, което правеше 
невъзможно задълбоченото разглеждане на подадените проекти.  
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2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

WWF България участва в работните групи за разработване на мерките, вкл. мерките, 
свързани с горското стопанство. Някои от направените предложения бяха включени в 
ПРСР. Консултациите бяха сравнително отворени и прозрачни и даваха възможност на 
заинтересованите страни да се включат. 

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

a. Цели? 

Целите изглеждат подходящи. Но, изпълнението на заложените показатели за някои от 
мерките по които липсва предишен опит изглежда съмнително. Това включва 
подмерки 8.6, 15.1 и 15.2. Последната е насочена към много специфични въпроси на 
горските стопанства за които липсват достатъчно умения и знания сред управителите и 
собственици на стопанства по принцип.  

 

б. Уместност? 

Всички мерки, свързани с горските стопанства и включени в ПРСР за напълно 
уместни. Положително развитие спрямо предходната ПРСР е възможността 
държавните горски предприятия да бъдат допустими бенефициенти по мнозинството 
от подмерките, като по този начин се разширява физическия обхват на интервенцията, 
което ще създаде условия за постигането на зададените показатели.  

 

в. Недостатъци? 

Във всички подмерки, вкл. и залесяване, използването на местни видове следва да 
стане критерий за допустимост, а не критерий за подбор.  

Мярка 8 следва също да подкрепя възстановяването и поддържането на 
месторастенията.  

Подмярка 8.5: Във връзка с „прочистване на местата, пострадали от пожари или други 
природни бедствия” следва да се осигурят достатъчно гаранции за избягване 
спекулациите със състоянието на възстановяване като се толерира естественото 
възсатновяване пред изкуственото залесяване. Подобни инвестиции следва да се 
оценяват за всеки случай по отделно, като кандидатите дори могат да потърсят 
мнението на независими експерти или учени във връзка с проблема за 
възстановяването.  
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„Разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане на иглолистните култури в 
широколистни или смесени дървостои, с изключение на иглолистните месторастения” 
– допустимите разходи следва да бъдат доизяснени.  

Подмярка 8.6 е напълно подходяща и полезна, но включените дейности не са напълно 
ясни за момента. При определяне на допустимите операции, следва да се конкретизира 
екологичната цел.   

Подмярка 8.7 – обхватът на мярката следва да изключва подкрепа за „производство на 
материали за добив на енергия”, в това число дейности, свързани с насърчаване 
производството и търговията с дърва за огрев. Наскоро проведено проучване от WWF 
показа, че преобладаваща част от незаконната сеч в страната е свързана с добив на 
технологична дървесина и дърва за огрев. Много по-разумно би било страната да се 
преориентира към производството на по-ценен дървесен асортимент.  

Подмярка 15.1 е вероятно ограничение, произтичащо от Регламента, но 
ангажиментите следва да продължат за много по-дълъг период от време. В противен 
случай,  само след 5 години екологичният ефект, който се стреми да постигне мярката 
ще бъде изгубен.  

По отношение на допустимите разходи по точка 3, следва да се конкретизира, че най-
малко 10 дървета трябва да са „стоящи”, иначе би могло да се иска плащане за целия 
остатъчен материал по сечището, който не може да бъде преместен. 

Общо: Терминологията, използвана за мерките следва да бъде уточнена. Някои 
термини не са съвсем ясни („зелена горска инфраструктура”, „липсващи структурни 
елементи” в M8.6);  

 

г. Друго? 

Заинтересованата страна предлага изпълнението на подмярка 8.6 да се осъществи на 
пилотна основа. 

Подмярка 8.7 дава възможност за закупуване на по-екологично оборудване, което е 
похвално.  

Подмярка 15.1  

Във връзка с описаните допустими разходи „изключване на част от горската територия 
от дърводобив – най-малко 10% от площта на имота…..”, следва да се добави или 
подотдел.   

Списъкът с дървесни видове от значение за биоразнообразието следва да се разшири 
(евентуално да бъде включен като Приложение). 

Предложената „забрана за сеч в дерета с наклон по-голям от 25%” следва да бъде 
пренасочена към „ограничаване на сечта в открити места с наклон по-голям от 35 
градуса”. 
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Компенсаторните плащания следва да бъдат разграничени, тъй като има разлика между 
изключване от ползване на стари гори и на млади гори.  

 

д. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

- По-голям брой покани за набиране на проектни предложения и удължаване на 
сроковете за подаване на документите. 

- По-добра комуникационна кампания по отношение на мерките за горските 
стопанства. 

- По-ефективен и прозрачен процес на одобряване на проектите. 

 

 

Интервю със заинтересована страна № 7 

Име на заинтересованата страна:  Димитър Андонов и Мария Беловарска 

Длъжност:  Изпълнителна агенция по горите, отдел 
„Възстановяване, стопанисване, ползване и 
защита на горите”  

Дата на интервюто:   19 март 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 

Участие в разработването на програмата и по-конкретно на мерките, касаещи горските 
стопанства, както и в изготвянето на наредбите за прилагане на мерките. В периода на 
изпълнение на ПРСР 2007-2013 интервюираните са предоставяли консултации в 
работните групи, сформирани от ДФЗ по отношение на предизвикателствата и 
конфликтни ситуации. В първите години от програмния период интервюираните са 
били също членове на експертните работни групи за оценка на проектите, 
кандидатстващи по мерките за горско стопанство.  

 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстват ли на нуждите? Уместно ли е? Защо да и защо не? 

Съдържанието на програмата и конкретно мерките за горските стопанства бяха в 
съответствие с реалните нужди за съответния момент. Мерките бяха напълно уместни 
и се основаваха на българските традиции в областта на залесяването, като отразиха 
усложнената ситуация, свързана с нарасналия брой горски пожари и необходимостта 
от мерки за възстановяване на пострадалите горски масиви. По отношение на 
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финансовото изражение, мерките за горските стопанства са били надценени, като 
според интервюираните заделените средства значително са надскачали нуждите, а 
ниското ниво на усвояване е резултат от разпокъсаността и малката площ  на частните 
имоти, както и на недостатъчния капацитет и активност на собствениците на гори. По 
тази причина по-голямата част от определения бюджет остава неизползван и съответно 
част от него бива пренасочена към други мерки. Държавната собственост върху горите 
е значителна – приблизително 80%, но Регламентът на ЕС и ПРСР имаха ограничения 
по отношение на допустимостта, което не позволяваше финансирането на дейности по 
поддръжка в горските насаждения, собственост на държавата и общините. Освен това, 
държавните структури не можеха да кандидатстват по мярката, свързана с подобряване 
на икономическата стойност на горите. Един от очевидните недостатъци на програмата 
беше, че тя не позволяваше на дружества от сектора, които развиват предприемаческа 
дейност в горите, но не са собственици на гори, да кандидатстват за финансиране. 

 

б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Защо да и защо не? 
Какво може да се подобри? 

Администрирането от страна на ДФЗ беше относително неефективно и не работеше в 
интерес на кандидатите. Един от основните проблеми беше недостига на специалисти-
лесовъди и фактът, че наетият персонал беше с ниска квалификация и не притежаваше 
опит. ДФЗ постави няколко бюрократични изисквания, а проекто-предложенията се 
оценяваха и одобряваха изключително бавно, което обезкуражи кандидатите и се 
отрази върху броя на подадените проекти. На няколко пъти, дори и при изготвянето на 
ПРСР, бяха отправени предложения администрацията по горите да се заеме с 
администрирането на мерките. Но, тези предложения бяха отхвърлени от МЗХ, 
консултантите и администрацията в Брюксел.   

Разумното предложение е някои от дейностите, свързани с предоставяне на 
консултации на потенциални кандидати и бенефициенти, преглед на проектите и 
одобряване, както и контролът върху изпълнението да бъдат делегирани на държавната 
администрация по горите, за което следва да бъде заделен и съответстващ финансов 
ресурс. Някои от бюрократичните изисквания на програмата следва да бъдат 
избегнати, а новата ПРСР да бъде въведена през първата година на програмния период, 
а не както стана с ПРСР 2007-2013, през третата година на програмния период.  

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

Интервюираните са участвали като членове на фокус група за разработване на мерките 
за горското стопанство и някои от подробностите, залегнали в подмерките, по-
специално критериите за допустимост и подбор по Мерки 8 и 15. 
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Според заинтересованата страна, участието и представителството на заинтересованите 
страни в процеса на изготвяне на ПРСП са били недостатъчни.   

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

a. Цели? 

Целите на новата ПРСР са добре обосновани и отговарят на нуждите на сектор горско 
стопанство.  

 

б. Уместност? 

Всички мерки са уместни и приложими. Все пак, заинтересованата страна има някои 
резерви относно евентуалното усвояване на финансовите средства по мярка 
„Залесяване”, както и по отношение на цялостния бюджет на мерките за горските 
стопанство, който се счита за недостатъчен.  

 

в. Недостатъци? 

Държавните структури по горите не са допустими бенефициенти по подмярка 8.7 
„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 
търговията с горски продукти”. 

 

г. Друго? 

Положителна промяна в новата ПРСР е включването на Мярка 15, насочена към 
екологичните услуги и въпросите, свързани с измененията в климата.  

 

д. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ?) 

Както вече беше отбелязано, заинтересованата страна смята, че администрирането на 
мерките от програмата, които се отнасят за горското стопанство, или поне част от тях 
(консултации, одобряване на проекти, контрол и преглед на изпълнението) следва да 
бъдат делегирани на администрацията по горите, която е много по-квалифицирана и 
опитна по въпросите, свързани с горското стопанство. Обаче не се очакват промени в 
настоящето положение.  
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Интервю със заинтересована страна № 8 

Име на заинтересованата страна: Д-р Стефан Стефанов 

Длъжност: Председател на Българска асоциация на 
фермерите 

Дата на интервюто:   14 април 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Защо да и защо не? 

Да, на теория целите и обхвата на мерките съответстват на нуждите. Но практическата 
реализация и изпълнението на програмата като цяло не бяха нито подходящи, нито 
съответстваха на определените нужди.   

Нека да дам пример – банковите кредити са задължителни за инвестиционните мерки. 
Малко са българските стопани, които могат да инвестират без банкови кредити, които 
да гарантират собствения им капитал. Освен това, безвъзмездната помощ се изплаща 
дълго след като инвестициите са направени, а банките не бяха и все още не са готови 
да финансират сектор селско стопанство. Техните изисквания не отговарят на реалното 
положение в сектора.  

 

б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за потребителите и пр.? Защо да и защо 
не? Какво може да се подобри? 

Администрирането не беше ефективно. Изискванията бяха прекалено много, а в някои 
случаи се искаха документи повече от веднъж. Организацията и управлението на ПРСР 
не са удобни за бенефициентите. Много стопани предпочитат просто да не инвестират 
в развитието на стопанствата само от страх пред административната тежест и санкции. 
Санкциите бяха чести и обикновено не добре обосновани. Често стопаните не разбират 
защо им се налагат санкции.  

Нещо повече, изпълнението на проектите е трудно. Наистина, бенефициентите 
получават публично финансиране и контролът е необходим, но в рамките на 
разумното.  

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 
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a. Да, опит в процеса на провеждане на консултации 

Като член на Българската асоциация на фермерите, съм участвал в процеса на 
провеждане на консултации. Беше муден. В началото, служителите дори не знаеха за 
процеса. Първоначално, а и по мои впечатления, се включиха само някои от 
заинтересованите страни, което беше резултат главно на лобизъм. Отговори на 
важните въпроси можеха да се получат на неформалните срещи.  

Все пак, по-късно, поради изискванията на ЕС програмата да бъде разработена в 
съответствие с принципа за участие на заинтересованите страни, списъкът със  
заинтересовани страни беше разширен и още много бяха поканени. Но, все още няма 
резултати. Нашето мнение съществува само на хартия и служи за пълнеж в 
изискуемите дискусии.  МЗХ не взема предвид нашите съображения при оформяне на 
окончателните решения. Те са такива, каквито са.  

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 
 

a. Цели? 

Целите са добри и ще бъде чудесно, ако бъдат реализирани на практика. Но нашите 
проблеми са различни от проблемите в другите държави-членки, както различно е и 
нивото на развитие тук. Необходимо е да решаваме проблеми, свързани с общото 
икономическо положение, както и с нормативната уредба.  

 

б. Уместност? 

Истинските проблеми не се решават. Например, един от най-големите проблеми е 
свързан с разполагаемата земя. Корените му са в миналото, когато бяха ликвидирани 
социалистическите кооперативи. Ясно беше, че системата трябва да се промени и 
замени, но не и да се унищожи. Този процес продължава да влияе върху ефективността 
и развитието на селскостопанския сектор, но сякаш никой не му обръща особено 
внимание. Една от причините вероятно е че плащанията по Стълб I променят 
производствената структура и неравнопоставеността между различните типове 
стопанства. Все пак, необходимо е ясно подреждане на приоритетите и допълняемост 
между плащанията по Стълб I и мерките на ПРСР.   

Националната политика в настоящия й вид и структурата на програмата не са насочени 
към този проблем.  

 

в. Недостатъци? 
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Всички говорим за програмата, мерките и приоритетите, но сякаш забравяме 
ситуацията в която ще се изпълнява тази програма. Дори и най-добре разработената 
мярка не може да успее, ако нормативната уредба не създава подходящи условия.  
Например, наредбата за директни продажби на животински продукти – вече повече от 
три години тя продължава да не е ефективна и няма мярка от ПРСР, която да може да 
промени ситуацията. Прекалено многобройни и усложнени са изискванията за малките 
стопанства.    

 

г. Друго? 

Отсъствие на приемственост – поуките, извлечени от практиката си остават раздел на 
програмата, но не са втъкани в същността й.  

 

д. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Не очаквам никакви промени. Направиха каквото можеха. Но необходимостта от 
промени остава.  

 

 

Интервю със заинтересована страна № 9 

Име на заинтересованата страна: Кирил Вътев 

Длъжност: член на Асоциацията на месопреработвателите; 
собственик на месопреработвателно предприятие 
с 15-годишна история. 

Дата на интервюто:   15 април 2014 г. 

 

Първо, искам да отбележа, че не проявих интерес към разработването на ПРСР за 
следващия период, защото съм разочарован от предходната програма, както и от 
изпълнението на САПАРД. Моето предприятие беше създадено без помощта на 
публични финанси. Не желаех да кандидатствам по каквито и да е програми. Участвах 
в процеса по разработване на програма САПАРД и познавам нещата. Започвам с този 
увод, защото изпълнението се отрази върху представянето на предприятията и 
дейността им през програмен период 2007-2013, като по-конкретно имам предвид 
Мярка 123. Най-смущаващият текст в програма САПАРД гласеше, че в случай на 
каквото и да е съмнение за неправомерно присвояване, субсидията ведно с лихвите 
става предмет на изпълнение, считано от датата на одобрение на проекта. Това на 
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практика означаваше, че от този момент, парите оставаха блокирани, независимо, че 
обикновено не се изплащаха на бенефициента по-рано от година-две по-късно. Но, от 
този момент бенефициентът беше длъжен да плаща лихвите, като поради този текст, 
всяко дружество-бенефициент по САПАРД (с „помощта” на администрацията на МЗХ) 
се превръщаше в длъжник на държавата. Така че в крайна сметка всеки бенефициент 
попадаше под съмнение за неправомерно присвояване, а държавата започваше 
колективни производства срещу всички тях. Всички попадаха в списъка на 
закононарушителите. Най-големият проблем беше колективният подход, като всяко 
дружество оставаше в списъка до края на всяко от делата. След приключване на 
производствата, дружествата, които биваха оправдани можеха да продължат 
изпълнението на проектите и да получат финансиране. Обаче, поради голямата 
продължителност на процеса, никое от тях не попадаше в графата за допустимост по 
Мярка 123, като в момента немалко от тях изпитват финансови затруднения. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 

а. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

По отношение на ПРСР 2007-2013 – не; лично аз не смятам, че заинтересованите 
страни бяха достатъчно включени в процеса на изготвяне, а, нуждите им не бяха 
отразени. Бих могъл да кажа, че беше изработена в полза на определени дружества и 
фирми.  

Да, разбира се, че е привлекателно да ти бъдат възстановени 50% от инвестициите, 
които правиш. Ще инвестираш в определени мощности, а после ще се изправиш пред 
големия въпрос: Къде, на кои пазари ще продавам продукцията си?  

Правилата за изпълнение (процедурата по одобряване) правят така, че да получат 
одобрение само онези проекти, които вече са одобрени от управляващите и 
администрацията в съответния момент. Вместо прозрачни, правилата са доста неясни. 
Времевите графици не са полезни и бенефициентите не знаят кога ще бъде оценяван 
проекта им, кога ще бъде одобрен и изобщо дали ще бъде одобрен, а дори и когато 
бъде одобрен, а инвестицията реализирана, напълно неясно е кога разходите на 
бенефициента ще бъдат възстановени.   

Синът ми е фермер и кандидатства по Мярка 121. В продължение на две години го 
проверяваха и контролираха. Компетентността на инспекторите е ужасяваща. Те 
нямаха представа за някои от машините и оборудването и задаваха смешни въпроси. 
Очевидно тези хора не вършеха тази работа, защото са компетентни, а заради връзките 
си с настоящите управляващи. Присъствието на неквалифицирани лица в държавните 
органи увеличава чувството на несигурност у бенефициентите и ненужно усложнява 
процеса.  
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б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и защо? 
Какво може да се подобри? 

Виж коментара по-горе. 

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Да: Опит в процеса на провеждане на консултациите 

Член съм на асоциацията, както и неин председател от доста време, поради което съм 
запознат с процеса и проблемите. Участвах в комитет за одобрение на проекти, който 
беше абсолютен фарс, защото проектите вече бяха одобрени, а ние просто трябваше да 
се съгласяваме с това. Но нито веднъж откакто съм член, не сме получили обяснение 
защо даден проект е отхвърлен.   

Обаче, като Асоциация (а и аз самият като предприемач) не сме участвали в процеса на 
провеждане на консултации.    

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

Процесът на разработване на програмата следва да бъде по-всеобхватен. В момента, 
българските производители са в трудно положение спрямо големите хранителни 
вериги. Все по-трудно става да се изпълняват изискванията. Най-лесно е да се 
инвестира в производствени мощности, но е трудна ефективната им експлоатация. Ако 
ще планираш инвестиция, следва да познаваш пазарите, цените, количествата и т.н. А в 
днешно време, тези неща са непредсказуеми, даже вносните продукти се продават на 
по-високи цени от местните. Затова общата административна рамка в която ще се 
изпълнява тази програма е важна. Дори и най-добрата мярка може да се провали, ако 
не се вземе предвид икономическата, нормативна и политическа ситуация.  

 

 

Интервю със заинтересована страна № 10 

Име на заинтересованата страна: Александър Йоцев 

Длъжност: член на Търговската камара, зеленчуци / 
ръководител в Съюза на търговците на храни и 
член на Съюза на преработвателите на плодове и 
зеленчуци  



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

275 
 

Дата на интервюто:  15 април 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Експертите на МЗХ не успяха да развият философията на ПРСР и да адаптират 
европейските регламенти към българската действителност. Това доведе до свръх 
подкрепа за някои сектори и катастрофална диспропорция; монокултури и свръх 
производството на култури. 

Големият проблем е, че всички правителства през въпросния период отчитаха 
нарастване на селскостопанската продукция, но това се основаваше на култури, чийто 
дял в субсидиите е най-голям при сравняване на съотношението субсидия-
производствени разходи на хектар. Повечето от тези култури се изнасят навън, най-
вече зърното (суровина с ниско ниво на добавена стойност), така че субсидията реално 
се изнася, а парите не се усвояват от националната икономика.   

Но оценката е противоречива – факт е, че 2 милиарда (евро субсидии и национални 
плащания) годишно се насочват към селското стопанство, но трябва да измерим 
ефективността на тези средства. Какъв е ефекта върху развитието на сектора и на 
икономиката като цяло? Ефективността е много малка. Това е двигател на 
обезлюдяването на селските райони. Производството на култури е механизиран процес 
с висока интензивност. С помощта на сравнително малък брой работници, може да се 
обработва голяма площ земя. Докато в другите подсектори на селското стопанство 
(както и в животновъдството) се изисква повече физическа работа, която може да 
създаде повече работни места и повече източници на доходи.   

Всички тези проблеми се задълбочиха заради „сляпото” прилагане на програмата. 
Никой не направи анализ на това как ПРСР е била прилагана в други държави. А има 
множество добри примери. Не е необходимо да се сравняваме със старите държави-
членки, защото е очевидно, че изходните позиции са различни. Но можем да се 
сравняваме с новите държави-членки. И каква е ползата? На държавния служител му е 
много по-лесно просто да следва указанията на Брюксел и копира регламентите. 
Наистина, има изисквания, които следва да се изпълняват, но има и варианти относно 
осъществяването на цялостния процес по разработване на ПРСР по по-творчески и 
подходящ начин. За съжаление, това не беше направено. Но това не е само защото 
администрацията в МЗХ е „мързелива”. По-скоро то е резултат на лобизма в България, 
а за жалост лобитата си свършиха работата много добре.  
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б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и защо? 
Какво може да се подобри? 

Оценката ми относно представянето на администрацията е отново противоречива. В 
различни моменти и различни ситуации, едни и същи резултати бяха тълкувани по 
коренно различен начин – за един политик, даден резултат беше огромен успех, а за 
друг – провал. Подобно разминаване се получава, когато показателите и цифрите се 
подбират така че да се използват за оптимална реклама и публичност. През последните 
шест години в икономиката бяха инжектирани 72 милиарда, а какъв е ефекта? Къде е 
преработвателната индустрия? Какво стана с износа на храни? Точно обратното, цели 
сектори изчезнаха, унищожени бяха междусекторните връзки, повечето от 
преработвателите фалираха, а други са изправени пред фалит. Причините не са 
свързани единствено с управлението на тези сектори и предприятия, а също и с 
цялостната ситуация, плод на политиците. По мое мнение, това беше нарочно наложен 
модел, който защитава големите производители.  

Фактически, аз вярвам, че капацитетът на администрацията е над средното за ЕС. Но 
организацията на администрацията дава възможност за манипулации и това е 
истинският проблем.  

Управляващият орган трябва да основава решенията си на добре обоснован анализ, а 
процесът да бъде по-прозрачен. Те предлагат на заинтересованите страни подготвени 
материали и проекто-документи, но не за дискусия, а проформа и за одобрение.  
Логиката на процеса е неясна.  

Неясно е също по какъв начин всяка от мерките ще повлияе на сектора и на 
икономиката. Никой в МЗХ не може да се обоснове защо дадена цифра или бюджет са 
такива каквито са. Липсва аргументиран анализ и никой не може да обясни защо 
дадени суми са определени така и по каква причина.   

 

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Да: Опит в процеса на провеждане на консултациите  

Участвах като представител на Търговската камара. Процесът беше безсмислен. Бяхме 
много тясно специализирани и голямата картина липсваше. Ако ни се дадеше 
възможност, правехме предложения. Обикновено, обаче бяхме просто един 
консултативен орган. Някои от предложенията ни бяха приети, но само, когато пряко 
коригираха допуснати големи грешки в програмата. МЗХ прие да отстрани само 
очевидните пропуски. Обикновено тези неща бяха и предмет на най-сериозно 
обсъждане, защото различни органи ги бяха установили. А в МЗХ колкото по-високо 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

277 
 

говориш, толкова по-голяма е вероятността да те чуят.  Съдържанието на това, което 
казваш и причините за това, не винаги имат значение.   

Между срещите е необходимо да се изготви и разпространи сред заинтересованите 
страни по-задълбочен анализ, с който да се запознаят предварително. Според мен, един 
от най-големите проблеми е отсъствието на маркетингови анализи. Няма анализ на 
това кога и как ще продаваме продукцията си.      

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

a. Цели? Уместност? Недостатъци? Друго? 

Виж коментарите по-горе. 

Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ 
и МЗХ) 

Още на този етап на процеса по изготвяне на проекта, методите и методологията на 
изпълнението липсват. Тази несигурност произтича също и от ЕС и не може изцяло да 
се припише на МЗХ. Програмата е крачка напред и е по-добра от предходната, която 
беше изцяло вертикална – при тази поне има някакви хоризонтални връзки.   

Но беше заявено, че ще следваме указанията, залегнали в предходната ПРСР и има 
вероятност основните слабости да бъдат повторени. Държавните служители не обичат 
промените, затова се тревожа, че в процеса на изпълнение ще се проявят същите 
проблеми както и преди.  

Въпреки че може и да е късно, продължаваме да се нуждаем от стратегия за развитието 
на селското стопанство, която да бъде координирана, съгласувана и приета от всички 
политически партии и чието управление да не се влияе от смяната на политическите 
партии. По-малко промени означава по-голяма стабилност, макар че са необходими 
някои промени в процеса на изпълнението.  

 

Интервю със заинтересована страна № 11 

Име на заинтересованата страна: Любомир Маринов и Димитър Янев 

Длъжност: Изпълнителен директор и Директор на отдел 
„Предоставяне на услуги” 

Дата на интервюто:  17 април 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 
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a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) осъществява държавната 
политика в сектор селско стопанство като предоставя актуализирана информация, 
специализирани съвети и други услуги на земеделските стопаните. Осъществява 
дейности, свързани с предоставяне на съвети и експертна помощ на стопаните в 
усилията им за постигане на ефективно и конкурентноспособно селско стопанство като 
се стреми към постигане на стандартите на ЕС. НССЗ е единствен бенефициент по 
Мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и 
Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. В 
офисите на НССЗ се предоставят безплатно на земеделските стопани пълен комплект 
съветнически услуги по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес 
на преструктуриране” 

По наше мнение мерките, включени в ПРСР 2007 – 2013 съответстваха на 
нуждите на бенефициентите. Ние предоставяхме подкрепа на кандидати по Мерки 
141 и 143, 111, 214 и др. Освен това сме лицензирани за провеждане на професионално 
обучение. В Центъра за професионално обучение към НССЗ се предлагат и 
разнообразни програми за обучение на земеделски стопани.   

Не бяхме достатъчно включени в подготовката и адаптирането на агро-екологичните 
наредби в страната, за да можем да бъдем максимално полезни на стопаните, 
занимаващи се с органично земеделие.   

 

б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и защо? 
Какво може да се подобри? 

Администрирането на програмата от гледна точка на предоставянето на обучение и 
консултантски услуги на стопаните е доста усложнено. Структурата за разходите и 
отчетните документи са много фрагментирани и изискват много време. Друг проблем е 
как да стигнем до стопаните в селските райони. НССЗ трябва да организира мобилни 
групи, за да може да окаже подкрепа на фермерите в отдалечените райони, като 
например планинските райони. 

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 
 

a. Да: Опит в процеса на провеждане на консултациите 

От самото начало бяхме включени в процеса на провеждане на консултации във връзка 
с изготвянето на ПРСР 2014-2020. Нашият опит в областта на обучението и 
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предоставянето на съвети беше взет предвид. Комуникацията беше ефективна. Според 
нас всичко по темата, свързана с предоставяне на обучение и консултантски услуги е 
ясно. Дефинирането и въвеждането на иновации в стопанствата е сложен процес обаче, 
а знанията в тази област са недостатъчни. 

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

a. Цели? 

Целите не са определени на базата на предходния период и не са достатъчно широко 
популяризирани. Целта за обучените стопани, например, не е достатъчно висока, а ние 
бихме желали броят на участниците в целевите групи за обучение да бъде увеличен. 
Освен това, проявяваме голям интерес към ЕПИ, но то не е достатъчно ясно 
дефинирано за момента. Тъй като това е нова инициатива, препоръчително е да има 
повече конкретна информация за този тип проекти.  

 

б. Уместност? 

Програмата отговаря на идентифицираните нужди.  

 

в. Недостатъци? 

Има няколко важни въпроси, които бихме искали да очертаем с цел внасяне на 
подобрения: 

- Бихме желали подкрепа за организиране на мобилни групи от консултанти към 
НССЗ, които да могат да стигат до отдалечените райони в планините и така да 
оказват подкрепа на местните стопани.  

- Включване на експертите на НССЗ в разработването на наредбите за прилагане 
на различните мерки от новата програма 

- По-ясно дефиниране на ЕПИ като мярка на базата на практиката на другите 
държави-членки. 

- Дефиниране на иновациите в земеделието и отчитане на факта, че понятието не 
е съвсем ясно за стопаните, които като цяло са доста консервативни хора. 

 

в. Друго? 

Много сме удовлетворение от въвеждането на ваучерна система при организиране на 
обучения, обмяна на опит и др. Това ще направи администрирането на подобни 
проекти по-ефективно.  

Много важно е програмата да бъде по-широко популяризирана, особено по отношение 
на иновациите, различните типове обучения и предоставянето на консултантски 
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услуги. Информацията следва да бъде разпространена в цялата страна, което ще 
допринесе за успешното изпълнение на програмата и постигане на заложените цели. 

 

д. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Администрирането на програмата е сложно. Процедурите са обширни, а времето за 
проверка и възстановяване на разходите е прекалено много. Препоръчително е 
процесът да бъде оптимизиран за новия програмен период.  

 

 

Интервю със заинтересована страна № 12 

Име / Длъжност: Анонимен представител на Министерство на икономиката и 
енергетиката (МИЕ), Управляващ орган на ОП 
„Конкурентоспособност” 

Дата на интервюто:  17 април 2014 г. 

 
1) Опит с ПРСР 2007-2013 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Като представители на МИЕ (Министерство на икономиката и енергетиката) не сме 
запознати с ПРСР. Съгласно ОП „Конкурентоспособност” всички производствени 
предприятия подлежат на подкрепа с изключение на преработвателните предприятия 
от хранително-вкусовата промишленост и на микро-дружествата от селските райони. 
Тези предприятия получават подкрепа по линия на ПРСР. По тази причина те са 
изключени както от Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, основана на знанията и 
иновативните дейности”, така и от Приоритетна ос 2 „Технологично осъвременяване 
на малките и средни предприятия”. 

  

б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и защо? 
Какво може да се подобри? 

Не мога да коментирам този въпрос. 
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2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Не: Защо не и какво е мнението ви по въпроса? 

Не, ние не сме участвали в изготвянето на ПРСР 2014-2020. Не бяхме своевременно 
информирани за разработването на програмата, приоритетите и т.н. Комуникация и 
обмен на информация между двете министерства фактически не съществува.  

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

a. Цели? 

неприложимо 

б. Уместност? 

неприложимо 

в. Недостатъци? 

неприложимо 

г. Друго? 

неприложимо 

д. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

неприложимо 

 

Интервю със заинтересована страна № 13 

Име на заинтересованата страна: Иван Пенов 

Длъжност:   Фондация „Земята - източник на доходи”   

Дата на интервюто:   17 април 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Опитът ни като фондация е положителен. Изготвихме бизнес планове, които бяха 
одобрени, а изпълнението им върви по удовлетворителен начин. Проблемите ни са 
свързани с ресурсите; основно работим с хора, които не притежават земя, най-вече 
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роми. Освен това, както и колегите ни от НССЗ, работим с хора без доходи и 
възможност да финансират процеса на кандидатстване. Така че има нужда от подкрепа 
от страна на организации като нашата. Един от основните проблеми с който се 
сблъскваме е прекалената бумащина, многото изисквания и свръх усложнените 
процедури за хората на които ние помагаме да се преборят с бюрокрацията. Все пак, 
разбирам каква е мотивацията на хората от администрацията на МЗХ – искат да се 
застраховат.  

Мерките и приоритетите по ПРСР 2007-2013 бяха в съзвучие с нуждите, общо казано. 
Разбира се, имаше и пропуски, като някои се дължаха на липсата на опит. Някои от 
мерките не бяха разработени по най-подходящия начин, напр. финансовите стимули за 
полу-пазарните стопанства бяха прекалено ниски, за да може да се създаде истинско 
стопанство, насочено към пазара – приблизително 3000 BGN (400 евро) на година. Но 
за да може стопанството да бъде легализирано, стопанинът следва да направи разходи 
за регистрация, данъци и такси, счетоводство и т.н., като изискуемата сума е средно 
1600 BGN (214 евро) като се изключат пътните разходи за придвижване от селата до 
общинските центрове за изпълнение на задълженията. В допълнение, по отношение на 
Мярка 121 за механизация, 3000 евро е минималната инвестиционна подкрепа и тя е 
подходяща за малките стопанства, но пък процедурата по кандидатстване е такава, че 
те не могат да се справят. 

Разработването на бизнес план е елемент на самото кандидатстване. Едно от 
преимуществата на малките стопанства е тяхната гъвкавост, а бизнес плановете 
ограничават тази гъвкавост. Те отменят възможността стопаните да правят каквито и 
да е изменения в производствената структура, напр. в културите, които отглеждат в 
случай на промени в пазарната ситуация. И така стопанинът е принуден да продължава 
отглеждането на тази култура, напр. зелена салата, независимо от падащите цени на 
продукта и от възможността му да смени производството.  

Но съм длъжен да отбележа, че сравнена с оперативните програми ПРСР бе по-добре 
структурирана, както и че за всяка мярка имаше наредба – нещо положително и т.н. 
Проблемът е в изготвянето и във факта че без консултантска помощ стопаните (малки 
и дребни) не биха могли да подготвят документацията за кандидатстване и да се 
преборят с процедурите. Точно тук се появява въпросът за ефективността на системата 
за предоставяне на консултантски услуги и развитието й на териториално ниво.  

 

б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и защо? 
Какво може да се подобри? 

В началото, проблемите бяха много. Основно във връзка с процеса на осъществяване 
на контрола: някои от проверките се извършваха от некомпетентни и неквалифицирани 
лица, които на моменти се държаха с неприязън към стопаните. Факт е, че стопаните са 
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заети хора и подобни проблеми няма да ги привлекат към идеята да се включат в 
процеса на кандидатстване при положение, че са заплашени от ограничения и санкции.  

Друг въпрос е, че администрацията има само една цел, а именно да увеличи дяла на 
усвоените средства. МЗХ не гледа на подкрепата по линия на ЕЗФРСР като на 
възможност и инструмент за развитие на селското стопанство, а просто като на 
критерий за успех, който е постигнат, ако средствата са разплатени. Отново ще дам 
пример с M121- ние подаваме отчет за изразходените средства, но не и за разкритите 
работни места, ръста на БВП и т.н., които са реалните резултати от тези инвестиции.  

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Не: Защо не и какво е мнението ви по въпроса? 

Не, но по мое мнение процесът е изпаднал в летаргия. Процесът на комуникация и 
работа със заинтересованите страни е нещо прекалено общо и са прекалено малко 
представителите на подсекторите, които са включени в изготвянето на програмата. 
Принципът за партньорство изисква включването на представители на различни 
заинтересовани страни. Този принцип не се прилага, защото в България всичко до 
опира до влиятелността на организациите и асоциациите. Това е проблем, защото 
дребните стопани и производители на плодове и зеленчуци не са така добре 
организирани, не издигат общи искания и не участват ефективно в разработването на 
политиките и изготвянето на ПРСР.  

Нещо повече, МЗХ разработва инструменти за политиките без да взима предвид други 
решаващи аспекти на системата, като икономически, законови и социални. Например, 
Законът за обществените поръчки предвижда процедура, която е прекалено скъпа и 
някои от стопаните предпочитат сами да инвестират вместо да ползват финансова 
помощ по линия на ПРСР, която в много случаи ще доведе до по-големи инвестиции. 
По-лесно е да си купиш трактор втора ръка, да го получиш навреме и да не се 
занимаваш с цялата процедура по закупуване на нов, който ще е двойно по-скъп, само 
за да получиш 50% по ПРСР, а след това да затънеш в цялата тази документация и т.н. . 

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

 

a. Цели и уместност? 

По принцип, целите на програмата са добре зададени и отговарят на нуждите, 
независимо че липсва цялостната логика. Понякога е трудно да се определи голямата 
идея и стратегия относно това къде ще се намира нашето селско стопанство след 7 
години. 
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Оценяваме тематичната подпрограма, но бюджетът й е прекалено скромен. 
Изпълнението й обаче е много важно поради изпълнението на мярката за полу-
пазарните стопанства. Положително е разграничението между финансирането на 
различните типове стопанства. Но не бива да се забравя, че това е и условие за 
изкривяване на конкуренцията при положение, че се концентрираме единствено върху 
усвояването на фондовете, а не върху резултатите и ефекта от финансирането, като 
работни места, продукти и т.н. 

 

б. Недостатъци? 

По отношение на мерките за младите фермери, факт е, че някои от бенефициентите са 
дъщери или синове на стопани със средни или големи стопанства и може да се окаже 
проблем отсъствието на мярка за прехвърляне на стопанствата. ПРСР следва да 
включва и евентуално решение на този въпрос, но анализът липсва. Друг проблем е 
разполагаемостта със земя и стойността на арендата или закупуването.   

 

в. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Не е ясно по какъв начин ще бъдат решени проблемите, идентифицирани в SWOT 
анализа и как това ще допринесе за изготвянето на окончателната стратегия. Но, от 
друга страна, администрирането и управлението на мерките и тяхното изпълнение са 
много по-важни от стратегическото им описание.   

 

 

Интервю със заинтересована страна № 14 

Име на заинтересованата страна: Благой Русев 

Длъжност: член на Борда на Асоциацията на 
биопроизводителите и Асоциацията на лозарите 
и винарите  

Дата на интервюто:   18 април 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 
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Съдържанието на ПРСР 2007-2013 беше добро. Отговаряше на нуждите на 
производителите и предвиждаше подкрепа за биологичното земеделие. Обаче, по 
време на изпълнението на програмата заради голямата бумащина и бюрокрация, 
реално беше реализирана много малка подкрепа за биопроизводителите. 
Положителното беше, че нашите членове имаха възможност да участват в различни 
семинари и обучения, което беше полезно за тях.  

Положително развитие беше и промяната в авансовото плащане на 50% от субсидията. 
Достъпът до финансиране и затрудненията с местните финансови институции 
представляват огромен проблем за производителите, които желаят да изпълняват 
проекти по ПРСР.   

През последните две години споразумението за гаранционен фонд в Българска банка за 
развитие допълнително спомогна за успешното изпълнение на одобрените проекти.  

 

б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 

удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и защо? 

Какво може да се подобри? 

Програмата не е лесно достъпна за ползвателите. Документите за всеки проект са 
изключително обемни и е невъзможно един дребен производител да изпълни всички 
изисквания. Нашите членове се сблъскват със сериозни затруднения по отношение на 
отчетните документи. Разходите по изпълнение на всички изисквания са прекалено 
големи и бенефициентите не могат да си ги позволят.  

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Не: Защо не и какво е мнението ви по въпроса? 

Асоциацията на лозарите и винарите реално не беше включена в процеса на 
провеждане на консултации. Според нас, повече открити дискусии с нашите членове 
ще допринесат за правилното структуриране на програмата. Възможно е времето за 
изготвяне на ПРСР да е било прекалено кратко, или процесът да е започнал късно, но 
във всеки случай, ние не сме участвали в него.  

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

a. Цели и уместност 

Не сме запознати с подробностите. Информация получаваме на общи работни срещи и 
презентации. Вярваме, че програмата ще бъде разработена в съответствие с 
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изискванията и регламентите на ЕС. Основното предизвикателство е как ще бъдат 
разработени наредбите по съответните мерки след приемане на новата ПРСР.  

 

б. Недостатъци? 

Без коментар към настоящия момент.  
 

в. Друго? 

Заинтересувани сме от получаване на по-редовна информация относно процеса на 
разработване и приемане на ПРСР. Фактът че в средата на 2014 г. програмата все още е 
в процес на изготвяне е сериозен проблем. Това означава, че 2014 г. ще бъде „нулева” 
година по отношение на покани за набиране на проекто-предложения и съвсем 
реалистично програмата не може да стартира по-рано от началото на 2015 г.  

Бихме желали да видим повече дейности в подкрепа на комбинирана търговия с 
продукти, които притежават добър пазарен потенциал, тъй като виното има огромен 
потенциал.  

 

г. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Не сме в състояние да коментираме самата администрация от гледна точка на 
структурата. Досега това не представлява сериозен проблем за нашите членове. 
Основният проблем е бумащината, която ни затруднява. От нас се изисква да 
представим страшно много документи, повторно да ги представяме и да правим 
многобройни копия. Ще се радваме, ако имаме възможност да подаваме документите 
онлайн.  

 

Интервю със заинтересована страна № 15 

Име на заинтересованата страна: проф. Атанас Атанасов 

Длъжност: генерален мениджър на Съвместен геномен 
център към Софийския университет; офис за 
трансфер на биотехнологии и технологии в 
областта на хранителната промишленост към 
Софийския университет 

Дата на интервюто:  20 април 2014 г. 
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1) Опит с ПРСР 2007-2013 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Съдържанието на ПРСР 2007 - 2013 беше добро. На хартия отразяваше нуждите на 
производителите на селскостопански и хранителни продукти и на селските райони в 
България. На практика обаче се превърна в основен източник на финансиране и 
подкрепа за големите зърнопроизводители, като много малка бе подкрепата за 
секторите с конкурентно предимство на местните и международни пазари. Фактически, 
конкурентни сектори на българското земеделие като производство на плодове и 
зеленчуци от местни сортове и на мляко и месо от традиционни местни породи 
животни не получиха подкрепа.   

Друго голямо предимство на България е качеството на почвите, което трябва да бъде 
съхранено за идните поколения. Липсват ни конкретни мерки/рейтинг за проекти и 
технологии, които осигуряват запазване качеството на почвите. Агро-екологичните 
мерки не бяха успешно въведени и приложени в ПРСР 2007-2013. Това е само още 
едно потвърждение, че е лесно нещо да се запише на хартия, но проблемите се 
появяват във фазата на изпълнението. Същото важи и за мерките, свързани с обучение, 
образование и консултантски услуги. Мерките се оказаха трудни са изпълнение – 
прекалено скромен бюджет за голямата бюрокрация по отношение на отчитането и 
верификацията на направените разходи.  

ПРСР 2007-2013 не беше успешна и по отношение на подкрепата за насърчаване 
създаването на кооперации на групи от дребни производители и съвместен маркетинг 
на продукцията. При продукти като мед, билки и подправки, различни плодове и 
зеленчуци има нужда от съвместни структури и обединяване на маркетинговите 
усилия.  

 

б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и защо? 
Какво може да се подобри? 

Администрирането на програмата беше крайно бюрократично, прекалено много 
бумащина и на входа, и на изхода: и при изготвянето на проектите, и при 
окончателното отчитане. Дребните производители по-конкретно не разполагат с 
достатъчен ресурс и от към време, и от към кадри, за да обезпечат кандидатстването и 
отчитането. Индикативните годишни графици на поканите за подаване на проектни 
предложения също не бяха добре администрирани и популяризирани сред 
потенциалните бенефициенти. ПРСР 2007-2013 стартира със закъснение от две години.  
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2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

 

a. Не: Защо не и какво е мнението ви по въпроса? 

Не, не бих казал, че бяхме включени в процеса по изготвяне и провеждане на 
консултации за новата ПРСР. Заради дългогодишния ни опит в областта на селското 
стопанство и хранителната промишленост към нас се обърнаха по неформален начин и 
ние предоставихме съвети на експертите от Дирекция „Развитие на селските райони” 
към МЗХ, главно в областта на обучението, трансфера на знания и иновациите.   

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

a. Цели 

Липсва цел, свързана с обучените и консултирани производители на селскостопански и 
хранителни продукти, а целта за обучение на производители на агро-екологични 
продукти е много ниска. Целта, свързана с предоставяне на консултантски услуги не е 
ясна. По отношение на ЕПИ, бихме желали да видим някакво приоритизиране по 
сектори.  

  

б. Уместност 

Обучението и консултантските услуги съответстват на нуждите. Въвеждането на 
ваучерна система е положително. Подкрепата за късите вериги отговаря на нуждите на 
дребните производители в селските райони. Обаче липсват достатъчно подробности, 
които да ни позволят да преценим до каква степен ще се откликне на реалните нужди 
на бенефициентите по различните мерки.   

 

в. Недостатъци 

Важно е да се обърне специално внимание на следните преимущества на българското 
селско стопанство и хранителна промишленост: 

- 33% от територията на България представлява селски райони с полупланински 
релеф, което предлага много добри условия за производство на естествено, 
доброкачествено мляко и месо, мед, билки и подправки. Тези производители 
обикновено представляват дребни стопанства, които следва да получат 
подкрепа под формата на консултации и съвместен маркетинг на продукцията. 
Това може да се окаже и решение на продължаващите демографски проблеми в 
тези райони. 
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- Почвата, нейното качество и разнообразие, следва ясно да бъдат указани и 
подкрепени в рамките на различните мерки; 

- Проектът на ПРСР не подкрепя и насърчава достатъчно доброкачествените 
местни продукти и не подчертава ролята им за туризма. Напоследък, броят на 
туристите, които годишно посещават България надвишава броя на самото 
население.  

 

г. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Административните структури са добре определени. Управлението на програмата 
следва да бъде оптимизирано. Бумащината и административните процедури трябва да 
бъдат облекчени. Проектният цикъл, от изготвянето на проекта през одобрението до 
отчитането е прекалено дълъг.  

 
 

Интервю със заинтересована страна № 16 

Име на заинтересованата страна: Антоанета Божинова 

Длъжност: Председател на Съюза на преработвателите на 
плодове и зеленчуци  

Дата на интервюто:  22 април 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Да, съдържанието на ПРСР се отличава със сравнително високо ниво на съответствие 
на нуждите в България. Но, в процеса на изпълнение, лобирането беше прекалено 
силно. Ще дам пример от моя опит с общински проекти. Лобизмът надделя над 
реалните нужди, които не станаха водещ критерий при подбора. Нещо повече, бяха 
одобрени проекти, които включваха лесни за изпълнение дейности, които не 
отговаряха на реалната ситуация.   

Следващият проблем с който лично съм се сблъсквала се отнася до местните 
инициативни групи; голяма част от тях не знаеха какви са функциите и целите им. 
Задължително е да се популяризират възможностите пред реалните бенефициенти, да 
им се обясни, че съществуват и други опции освен строеж на пътища и че е възможно 
да се създават реални работни места.  
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Лесно е да се критикува изпълнението, когато си бил единствено наблюдател, но 
развитието на ПРСР е нещо по-сложно. В този процес, най-големият проблем не бяха 
производствените мощности, а квалифицираните (образовани) работници и 
суровините. Липсва ни фундамент върху който да градим преработващата индустрия; 
първо, имаме нужда от национално производство с определено качество и количество. 
Вероятно е необходимо известно приоритизиране на първичния сектор, но не по 
начина по който беше направено.   

Субсидии се изплащаха за производство без добавена стойност, което не изисква  
много работна ръка. Когато земеделският стопанин засее зеленчуци, той се нуждае от 
машини, но се нуждае и от хора. Друг важен приоритет е напояването в земеделието. 
И, разбира се, хората – прекалено много хора напуснаха селските райони в посока към 
градовете, където е ясно, че не се произвежда храната ни.   

 

б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и защо? 
Какво може да се подобри? 

Във връзка с процеса на комуникация – нашите членове не бяха добре информирани, 
но това не е проблем на управляващия орган. Не разбирам българската позиция, че 
някой трябва да те информира. Ако се интересуваш, трябва сам да намериш 
информацията. Но, администрацията на ПРСР не е достатъчно квалифицирана на фона 
на нуждите на сектор селско стопанство и на бенефициентите. Честите смени и страхът 
от поемане на отговорност водят до прекалено много усложнения за бенефициентите, 
голяма бумащина и формални процедури. Освен това нивото на компетентност и в 
регионалните поделения на МЗХ и РА е ниско.  

За да се промени това, първата стъпка е експертите от администрацията да бъдат 
обучени по темите, които администрират. Веднъж попаднах в ситуация при която член 
на екипа не знаеше какво иска, но искаше да се свърши незабавно. Обученията трябва 
да бъдат реални и подходящи, а не просто тиймбилдинг. Всеки административен 
служител следва да посети реални производствени звена, да види производствения 
процес и да придобие ноу-хау.   

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Не: Защо не и какво ви е мнението по въпроса? 

Обратно на предходния програмен период, сега не бяхме поканени да помогнем на 
администрацията. Впечатлението ми е, че само поддръжници са поканени в работните 
групи. Обезпокоена съм, че МЗХ не одобрява критиката и не може да оцени качеството 
и значението й. Според мен на препоръките се гледа най-вече като на допълнителна 
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работа за администрацията, което не се харесва; вместо да се приеме като възможност 
за разработване на най-добрата ПРСР.  

Още нещо, забавянето в изготвянето на програмата е проблем. МЗХ не разполага с 
време, за да разгледа всички предложения и препоръки и да ги вложи в текста. Това е 
прекалено много работа за прекалено кратко време. Подготовката следва да започва 
по-рано, за да има достатъчно време и възможност за дискусии и работа в групи.  

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

Ясно е, че не съм запозната с подробностите от новата ПРСР 2014-2020. По тази 
причина смятам, че тя не е достатъчно добре популяризирана и не са се провели 
достатъчно предварителни дискусии.  

 

a. Цели? 

неприложимо 

б. Уместност? 

неприложимо 

в. Недостатъци? 

неприложимо 

г. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Една от препоръките, които искам да направя е МЗХ да обърне внимание на мнението 
на браншовите организации и да одобри нашето съществуване. Понастоящем, под 
провеждане на консултации МЗХ разбира да ни изпрати от време на време кратко 
резюме (в миналото по-често, а сега дори и това се случва рядко) Нещо повече, трябва 
да има ясен план/програма за комуникация – какво, кога и с кого? Да, ние признаваме, 
че и ние не сме идеални, че и ние трябва да подобрим работата си.  

Следващата препоръка е свързана с подреждането на приоритетите в ПРСР. В момента, 
не е ясно и аргументирано заявено кои браншове ще получат подкрепа и по какъв 
начин са подредени по важност. Подобно подреждане по приоритети и планиране 
следва да е по-дългосрочно от мандата на настоящето правителство. Има браншове, 
които генерират добавена стойност и са важни конкретно за България. Според мен е 
трудно да се говори за политики в отсъствието на визия и стратегия за сектора. МЗХ 
трябва да спре с внезапните промени, произтичащи от лобиране.   

В рамките на членството ни в ЕС следва да защитим националните си позиции и да 
подкрепим онези сектори, които са важни за икономиката и развитието на селските 
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райони. Необходимо е да разработим подходящи инструменти, които да прилагаме, за 
да гарантираме постигането на приоритетите, които сме определили като важни за нас 
в България. Не е достатъчно да определим нещо за приоритет; трябва да се разработят 
програми, да се осигури финансиране и да се реализира този приоритет.   

 

Интервю със заинтересована страна №17 

Име на заинтересованата страна: проф. Юлияна Яркова 

Длъжност:  Ръководител на Катедра „Регионално развитие”, 
Стопанска Факултет, Тракийски университет  

Дата на интервюто:   25 април 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 г. 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Това е първият документ от този тип, разработен в България. Като цяло считам, че 
съдържанието на ПРСР беше в съответствие с основните потребности на българското 
селско стопанство. От моя гледна точка обаче следните недостатъци допринесоха за 
лошото представяне:   

- Небалансирано разпределение на финансирането между мерките.  
- Неясна разпоредба за прилагането на мерките.  

 

b. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и 
защо? Какво може да се подобри? 

Основните проблеми са свързани с администрирането на ПРСР: 

- Лошо начало на програмата, забавяния по време на изпълнението и слабо 
усвояване.  

- Администрацията беше доста тромава и бюрократична. 
- Недостатъчен административен капацитет за обработване на проектите 

(недостатъчен брой и текучество експерти).  
- Липса на желание за подпомагане на бенефициентите. Според всепризнатото 

обществено мнение МЗХ е министерството, където отношението спрямо 
бенефициентите е най-неучтиво.   

- За бенефициентите е трудно (понякога невъзможно) сами да осигурят 
съфинансиране за проектите си- те имат затруднения при комуникацията с 
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кредитни институции, имат сериозни проблеми с банките и техните 
представители. 

- Неоползотворени варианти за децентрализация на мерките. 
- Много информационни дни и събития, но със слабо въздействие, лошо 

представяне, слаб контакт с потенциални бенефициенти, като пряко 
предоставената им информация е недостатъчна.  

- Законодателни и регулаторни ограничения (напр. Закон за обществените 
поръчки). 

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Да: Опит с процеса за провеждане на консултации  

Да, участвах като представител на университета. Според мен процесът е бавен, тромав 
и слабо ефективен по отношение на консултациите със заинтересованите страни.  

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

Мнението ми се основава на варианта на ПРСР, публикуван през месец февруари 2014  
г.  

 

a. Цели? 

Адекватни и съобразени със стратегическите цели на ЕС.  

 

b. Уместност? 

Уместна е спрямо потребностите, които са посочени в нея.  

 

c. Недостатъци? 

- Недовършена. 
- Лошо структурирана стратегическа част. 
- Доста технически грешки. 
- По отношение на съдържанието, описанието на мерките трябва да бъде 

подобрено.  

 

d. Друго? 



 
Изготяне на Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., Република България 

 

294 
 

За целия процес най-важно е регулирането на изпълнението на мерките, както и 
тяхната структура и адекватност.  

 

e. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

След анализа на поуките от практиката наистина очаквам промени, както и реални 
стъпки за преодоляването на настоящите грешки и проблеми. 

 

Интервю със заинтересована страна №18 

Име на заинтересованата страна:  Тихомир Томанов, Николай Стоянов, Валентин 
Карамфилов  

Длъжност:  Председател и членове на Асоциация „Общински 
гори” 

Дата на интервюто:   25 април 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 г. 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Съдържанието на програмата и на мерките беше в съответствие с потребностите. 
Повечето от възникналите проблеми бяха в резултат на прилагането на наредбите, 
които налагаха различни, понякога ненужни и необосновани ограничения. Тези 
наредби не взеха предвид някои много важни специфични особености на сектора като 
напр. факта, че частната и общинската собственост са раздробени, собствениците 
нямат капацитета да я управляват и много често изобщо не се интересуват от това.  

Освен това, капацитетът за изготвяне на проекти беше дори по-слаб. Недопустимостта 
на разходите за разработване на проекти и управлението им беше от ключово значение, 
а потенциални бенефициенти (особено общини) се обезкуражаваха да участват. 

Нивата на плащанията, особено за някои мерки, по-конкретно мярка 114, бяха много 
ниски и въпреки, че на практика бяха необходими, те не бяха реализирани.  

Информационните кампании не бяха достатъчни, за да привлекат допълнителни 
кандидати. Всъщност, единствената подобна кампания се състоя през 2013 г., в края на 
програмния период.  
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b. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и 
защо? Какво може да се подобри? 

 

Администрирането на програмата беше въпросът от ключово значение, който доведе 
до провала на мерките, свързани с горското стопанство. В по-голямата част от 
случаите, реалните и потенциалните кандидати останаха с усещането, че ДФЗ ги гледа 
с подозрение, все едно искат да измамят програмата и все едно работата на ДФЗ не се 
състои в това да направи програмата успешна. Вместо да им бъде предоставена помощ 
и консултация, кандидатите се чувстваха пренебрегвани. 

Интервюираните също споделят усещането, че връзката между ДФЗ и МЗХ по някакъв 
начин е нарушена. ДФЗ не участва в достатъчно голяма степен в разработването на 
наредбите, като самите заинтересовани страни също не са ангажирани активно. 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

Председателят на асоциацията е член на Тематична работна група, докато членовете й 
участват във фокус групи по разработването на мерки, свързани с горското стопанство. 
Като цяло усещането е, че ТРГ има по-скоро политическо оттенък като не се обсъждат 
конкретни предложения. Що се касае до фокус групите, броят на заседанията им е 
ограничен, но процесът е бил доста открит и изказаните мнения са били чувани 
въпреки, че не се е предоставяла обосновка на това защо някои предложения са били 
отхвърляни. Основните заинтересовани страни са бил представени в процеса.  

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

a. Цели? 

Не е напълно запознат със зададените цели.  

 

b. Уместност? 

Новата ПРСР изглежда уместна като дава по-широк обхват на интервенциите 
отколкото тази в предходния програмен период.  

 

c. Недостатъци? 

Основният недостатък на новата ПРСР е, че не предоставя оценка на 
административното прилагане и въздействието на мерките, включени в ПРСР 2007-
2013 г. Програмата не дава честен отговор, а би трябвало да го направи, относно това 
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защо потенциални бенефициенти не са могли да участват в ПРСР 207-2013 г. Според 
интервюирания това трябва да послужи като важна основа за новата програма, за да се 
избегне провал.  

Друг недостатък е нивото на подпомагане. Намалението при мерките, свързани с 
горското стопанство спрямо предходния период е с 50%, докато целия бюджет на 
ПРСР е по-нисък само с 20% (цитат: „подпомагането на горите се равнява едва на 
разходите за 64 зърно-комбайна, но горите покриват около 1/3 от територията на 
страната”). Обяснението, предоставено то МЗХ е, че интересът към мерките от 
горското стопанство в периода 2007-2013 г. е бил много слаб. Според заинтересованата 
страна обаче това обяснение не е приемливо, защото е имало интерес, но 
собствениците и управителите са се обезсърчили от участие поради ограничителния 
характер на мерките.  

 

d. Друго? 

- Новите наредби за прилагане трябва да предполагат широко участие на 
заинтересованите страни, за да могат да въведат ефективни механизми за 
функционирането на мерките.  

- Мерките трябва да предполагат допустимост на разходите за разработване и 
управление на проекти. Освен това, административните разходи, които до сега 
са били в тежест на кандидатите напр. разходи за документи за собственост, 
скици на поземлени имоти и др. трябва да станат допустими.  

- По отношение на частните и общински гори, мерките трябва да благоприятстват 
тяхната комасация. 

 

e. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

- В настоящия проект на ПРСР, описанието на настоящата ситуация трябва да 
включва оценка на работата на ДФЗ в предходния програмен период.  

- Представянето на съответните служители на МЗХ и ДФЗ трябва редовно да 
бъде оценявано въз основа на усвояването по ПРСР. 

- Във всяка структура/ ниво в ДФЗ трябва да има специалисти в областта на 
горското стопанство, които имат основна квалификация и опит при 
управлението на горите. 

- Информационната кампания за мерките, свързани с горското стопанство трябва 
да се състои в началото и по време на целия програмен период.  

- Не трябва да има покани за подаване на проекто-предложения. Кандидатите 
трябва да могат да подават проекти по всяко време в рамките на програмния 
период, а мерките трябва да бъдат затваряни едва когато няма повече налични 
средства.  
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Интервю със заинтересована страна №19 

Име на заинтересованата страна:  ИвайлоТодоров 

Длъжност:  Изпълнителен директор на Асоциация на 
земеделските производители в България (АЗПБ)  

Дата на интервюто:   25 април 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 г. 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

 

АЗПБ е регистрирана през 2004 г. по времето, когато започна изготвянето на ПРСР 
2007-2013 г. и оттогава ние участваме в работните групи. Ние като организация, както 
и лично аз, сме участвали в целия процес по изготвянето и изпълнението на ПРСР- от 
анализите до регулаторните механизми. По-късно, станах член на Комитета за 
наблюдение.  

Според мен програмата в програмата не се обърна внимание на точните проблеми и 
потребности. По това време неправителственият сектор не беше толкова силен, 
колкото е днес и управляващите и министерството не възприеха всички наши 
препоръки. Например, мое беше мнението и предложението за необходимостта от по-
строг контрол върху младите фермери и че в резултат на това те трябва да бъдат 
проверявани на първата, а не на третата година. Това обаче не беше прието.  

След изборите през 2009 г. много от нашите предложения бяха приети от новата 
администрация. Тъй като работя и в сферата на консултантските услуги имам ясна 
представа за ситуацията в България и знам кои мерки осигуряват по-голямо усвояване 
на средства. Това не беше АЕ мярка (ние не бяхме готови за нея), а мярката за 
сеитбооборот. Зърнопроизводителите са по-добре организирани, а стопанствата им са 
по-развити. Някои от ограниченията трябваше и бяха намалени, за да се постигне по-
високо усвояване на средствата.  

След приемането на ПРСР последваха множество изменения на програмата, защото, на 
първо място, тя  беше твърде подробна. Аз винаги съм твърдял, че трябва да се създаде 
по-обща рамка с възможно най-малко включени подробности (напр. сума за НОР до 50 
ха, такава за тези между 50 ха и 100 ха, както и за тези над 100 ха- нула). Освен това, в 
същото време, всички тези потребности не взимат под внимание конкретни 
потребности на сектора. Администрацията беше спокойна поради гарантираните 
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бюджети. 50% от бюджета по мярка 121 беше гарантиран, а останалите 50% стигнаха 
за първата покана за подаване на проекто-предложения през 2008 г. Всички проекто-
предложения бяха за закупуване на машини и не бяха направени никакви контроли. 
Вече имахме същия опит от САПАРД. Основната поука от този опит е, че проектите за 
закупуване на машини са най-лесните; лесно се подготвят, а одобрението и плащанията 
се извършват в кратки срокове.  

Знаем обаче, че животновъдството е в криза. Няма достатъчно градини, оранжерии, 
зеленчукопроизводство и няма напоителни системи. Ако искаме да избегнем същите 
грешки, то тогава защо не се поучихме от опита си?  

Може да бъде посочен и друг пример във връзка с енергията от възобновяеми 
източници и фотоволтаичните системи. Такива проекти не променят качеството на 
живот в селските райони и не създават работни места.  

 

b. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и 
защо? Какво може да се подобри? 

В рамките на програмния период МЗХ беше твърде консервативно. Дванадесетте 
изменения на програмата и фактът, че някои от предложенията ни бяха приети по-
късно показват, че от самото начало администрацията не е била достатъчно гъвкава.  

Според мен, ДФЗ е по-гъвкав и по-лесно достъпен за ползвателите на услугите му в 
сравнение със САПАРД, но комуникацията между агенцията и бенефициентите все 
още е трудна. Стана ясно, че политиката на ДФЗ и служителите му зависи от 
изпълнителния директор и от визията и позицията му.  

Предложих, че е по-добре да не се изготвят разпоредби, а само технически задания. В 
този случай, администрацията е по-малко уязвима на критика. В момент, лица с 
очевидно неподходящи проекти се обръщат към съда, а всички тези разходи се 
покриват от бюджета. При технически задания (както при ОП 
„Конкурентоспособност”), ако резултатите не съответстват на целите, заданията могат 
да бъдат променени.  

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Да: Опит с процеса за провеждане на консултации 

Да. Този процес за провеждане на консултации е по-малко открит и публичен спрямо 
предходния програмен период. Имаме по-малко дискусии и по-малко заседания на 
работните групи (на първото такова дискусията беше посветена на общи 
организационни въпроси).   
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Освен това процесът не е ефективен. Имали сме само две заседания на които 
дискусиите бяха посветени на конкретни теми. В началото, на заинтересованите страни 
им бяха представени ужасен SWOT анализ и стратегия. Към онзи момент не 
отправихме никакъв друг коментар освен, че те трябва да бъдат преработени.  

След това МЗХ направи свой собствен АНС в който бяха приети част от нашите 
коментари и предложения. Освен това имаме идеи за изменения на националните 
разпоредби и законодателство, защото рамката е тази, която създава предварителните 
условия за успешно изпълнение на мерките.  

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

a. Цели и уместност? 

Целите в ПРСР 2014-2020 г. отразяват целите и приоритетите на ЕС и в тях няма нищо 
по-различно. Можехме да си зададем различни цели стига да можехме да докажем, че 
те все пак допринасят за целите на ЕС. Ако ЕС финансира иновациите, къси вериги за 
доставки и др., нашата цел е да възстановим капацитета си и да подновим активите си. 
Това обаче е трудно.  

Като цяло ПРСР е по-обща, каквато беше и една от препоръките ни така, че това е 
положително. 

 

b. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Включихме приоритети като млади земеделски стопани, животновъдство и 
производство на плодове и зеленчуци, но трябва да променим общото законодателство. 
Например, ако производител започне да изгражда склад, има толкова много правила, 
изисквания и агенции, които контролират процеса, че те обезсмислят проекта. 
Програмата не работи сама и хората в МЗХ и ДФЗ трябва да разберат това. Да, те 
твърдят, че ПРСР открива възможности, но трябва да разберат защо не се подават 
проекти. Това е важно, защото повечето от тези агенции и контролни органи са част от 
системата на МЗХ и във всички тях има различни, некоординирани процедури. 
Въпреки това, от земеделския стопанин се очаква да спазва всички изисквания в 
точното време.  

Освен това политическите промени не трябва да оказват въздействие върху работата на 
ПРСР и развитието на селското стопанство, защото всяка промяна води и до промяна в 
администрацията, което на свой ред води до период от 2-3-4 месеца, в които новата 
администрация не работи. Това е сериозен проблем не само по време на изпълнението, 
но също и при процеса на програмиране. Станахме свидетели на смяната на три 
различни правителства, а по програмата има закъснение и процесът беше спиран 
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няколко пъти. МЗХ поддържа постоянна връзка с Комисията, но предвид, че 
непрекъснато има нови и сменящи се служители, които не познават историята на 
развитието на процеса на създаването на дизайна, в ПРСР възникват противоречия, а 
ЕК пита защо определени длъжности, текстове или принципи са се променили тъкмо 
когато по тях е постигнато споразумение.   

 

Интервю със заинтересована страна №20 

Име на заинтересованата страна:  Мариана Милтенова 

Длъжност:    Съюз на овощарите в България 

Дата на интервюто:   29 април 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 г. 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Считам, че ПРСР поне частично отрази потребностите на България, но проблемът беше 
свързан с реализацията на програмата и нейното изпълнение. Първоначалното 
разпределение на бюджета беше добре балансирано. По-късно обаче, поради 
желанието да се докладва по-високо усвояване, средствата бяха преразпределяни 
няколко пъти и балансът се загуби.   

Освен това критериите за подбор трябваше да бъдат по-целенасочени, напр. очаквания 
брой на новосъздадени устойчиви работни места липсва като критерий.  

Някои решения бяха взети по- скоро по политически причини отколкото въз основа на 
социални и икономически такива. Освен това изглежда липсваше последователност. 
Бенефициентите, а и целия селскостопански сектор трябваше да работят в много 
нестабилна и непредвидима ситуация inter alia поради множеството изменения в 
ПРСР. 

ДФЗ-РА трябва да се управлява на експертен принцип, а не на политическа основа, за 
да се осигури по-добро и по-квалифицирано административно изпълнение. По-малко 
текучество на обикновените експерти също би било от полза. Те бяха заменяни с нови 
само след 1-2-3 години, точно когато бяха започнали да разбират процеса и 
специфичните особености. Няма стратегия за набиране на персонал и допълнителна 
квалификация. Необходима е по-голяма координация между генералните и 
регионалните звена. 
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b. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и 
защо? Какво може да се подобри? 

Виж и коментарите по-горе. 

Необходима е децентрализирана система на изпълнение. Това беше част и от 
предварителната оценка и наша препоръка, но тя не беше взета предвид. Според 
Управляващия орган това беше твърде трудно и липсваше капацитет. Предупредихме 
МЗХ, че по ПРСР ще бъдат подадени 10 пъти повече проекти в сравнение със 
САПАРД и че е необходима предварителна подготовка. Дори и така, експертите не 
бяха достатъчно подготвени, като липсваха квалификация и образование.  

Вторият проблем на администрацията беше, че в началото няколко мерки стартираха 
едновременно, което доведе до сериозни затруднения в ДФЗ-РА. 

Проектите бяха одобрявани формално; напълно липсваше оценка на качеството на 
бизнес плановете, което важеше и за оценката на капацитета и устойчивостта на 
проектите. Например при преработвателно предприятие е необходима комплексна 
оценка; как ще се осигурят суровините, какви са възможностите, възможности за 
договори и дългосрочно развитие? 

Някои от поканите за подаване на проекто-предложения и процесите за кандидатстване 
бяха организирани в периода, когато земеделските стопани (производителите на 
плодове и зеленчуци) трябваше да бъдат на полето и не разполагаха с време да стоят 
пред ДФЗ-РА. А те бяха свързани с гарантираните бюджети; никой не направи анализ 
на това защо бяха подадени много малко заявления. Грешното заключение  до което се 
стигна в следствие на това беше, че липсва интерес. Освен това, информацията за 
поканите за подаване на проекто-предложения и техните крайни срокове не беше 
оповестявана на време, в следствие на което повечето потенциални бенефициенти 
нямаха време, за да подготвят бизнес планове и да осигурят необходимите документи.  

Повече и по-ефективна комуникация, основана на препоръките на експертите и 
консултантите потенциално би могла много да подобри  изпълнението на ПРСР 2014-
2020 г.  

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Не: Защо не и какво е мнението ви по този въпрос?  

Не, нито съюза като организация и представител на подсектора, нито аз като експерт 
бяхме включени в процеса по създаването на дизайна, въпреки значителните ми 
експертни познания и дългосрочен опит (повече от 15 години), както и очевидните 
качества на организацията. На база на опита си, мога да кажа, че членовете и 
заинтересованите страни се избират за Тематичните работни групи и комитети въз 
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основа на техните интереси и икономическата мощ на подсекторите, които 
представляват. 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

Не познавам програмата в подробности. Очевидно е създадена в съответствие с 
приоритетите и целите на ЕС, което е нормално. Липсва обаче последователност 
спрямо другите инструменти на политиките, напр. изглежда, че никой, който отговаря 
за програмата не е анализирал въздействието на директните плащания и цялостната 
допълняемост.  

В новата ПРСР, биологичното земеделие не е приоритет и най-вероятно ще станем 
свидетели на същите проблеми; няма да се предоставя подпомагане за биологично 
земеделие, а просто за сеитбооборот, а като такъв бюджетът ще бъде разпределен по 
начина, по който това беше направено в предходния програмен период. Това е проблем 
и пречи, а не отговаря на целите и потребностите.  

Освен това финансовото подпомагане се различава при различните мерки, особено 
максимално допустимото подпомагане. Според мен малките и средни стопанства и 
предприятия отново няма да имат шанс.  

 

Интервю със заинтересована страна №21 

Име на заинтересованата страна: Наталия Димитрова 

Длъжност: Национална асоциация на зърнопроизводителите, 
Изпълнителен директор 

Дата на интервюто:   29 април 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 г. 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Много от предходните мерки предизвикаха слаб интерес, което доведе до слабо 
усвояване. Противно на това, три мерки бяха много привлекателни, но бюджетите по 
тях бяха много ниски, напр. мерки 112, 121 и 123. Останалите мерки от Ос 1 не 
представляваха интерес за земеделските стопани. Мярката за „Създаване на групи на 
производителите”, например, е интересна сама по себе си, но за да може тя да работи 
подобаващо тя трябваше да бъде популяризирана, земеделските стопани трябваше да 
бъдат насърчавани да участват в нея, изискванията по нея трябваше да бъдат по-
прости, трябваше да има разяснения на изискванията и добре подготвена 
информационна кампания.  
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b. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и 
защо? Какво може да се подобри? 

 

Администрирането на програмата не беше основният проблем. Оценката и 
сключването на договори по проектите от страна на ДФЗ ставаше много бавно. 
Реалната оценка изискваше не повече от 1-2 дни, но полагането на подписите под 
договорите отнемаше около 1 година. Например, един проект можеше да бъде подаден 
през 2010 г., а договора по него да бъде сключен през 2012 г. Като цяло, ДФЗ работи 
добре в рамките на кратък период от време, който, за съжаление, свърши.  

Що се касае до Комитета за наблюдение, той не насърчава дискусиите и съвместното 
взимане на решения. Имаше огромна съпротива срещу прехвърлянето на средства от 
бюджетите на мерки от Ос 1 към общинските мерки, но все пак това се случи 
посредством писмена процедура.  

  

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Да: Опит с процеса за провеждане на консултации 

Да, Националната асоциация на зърнопроизводителите е член на ТРГ за новата ПРСР, 
въпреки сложния процес за участие.  

В анализите, които бяха представени на ТРГ липсваше истински добър анализ на 
зърнопроизводството, на модернизирането на земеделските стопанства и на 
наличността на машини в селскостопанския сектор. Това доведе до факта, че сектор 
зърнопроизводство не беше приоритизиран, особено малките стопанства за 
зърнопроизводство (стопанствата с по-малко от 50 ха).    

ПРСР все още не е завършена, тя е проект, но не беше широко популяризирана и 
обсъдена със заинтересованите страни. Сега в нея е включен нов анализ, но той все 
още не е пълен. Сега обаче няма връзка между анализа и мерките. Целият процес е 
неясен.  

Подали сме 4 официални позиции. Само оценката на риска е приета. Коментарите и 
позициите ни относно анализа и приоритетите не са взети предвид.  

По отношение на правилата за работа на  ТРГ, крайните срокове не се спазват. 
Документи от по 300 страници се изпращат в последния момент. В проекта на ПРСР се 
използва сложна терминология, с много чуждици, които земеделските производители 
не разбират.   
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В селскостопанския сектор, както растениевъдството, така и животновъдството са 
слабо представени в ТРГ поради сложната процедура и огромния брой документи, 
които се изискват за одобрението на организациите. В ТРГ, например, няма асоциации 
на животновъдите. Единствено птицевъдния сектор е представен чрез Националната 
асоциация на земеделските производители. Повечето други организации са далеч от 
селскостопанското производство.  

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

a. Цели? 

Новата ПРСР обхваща твърде много цели. Няма конкретно български цели или поне 
такива, които да отговарят на  ситуацията в българския селскостопански сектор. По-
подходящо би било да има по-малък бюджет, който да се концентрира върху по-
чувствителните сектори и тези, които са по-модернизирани, след което да се инвестира 
в обновяване на селата.  

b. Уместност? 

Освен това, ако малките стопанства, както пише, са важен приоритет на ПРСР, защо 
тогава максималният праг на инвестиционното подпомагане по мярка 4 беше повишен 
два пъти до 3-4 мил. евро? Има вътрешен праг за селскостопанско оборудване до 500 
000 евро. Предложихме да се наложи праг за цялата мярка 4 от 500 000 евро за всички 
дейности. Това би подобрило фокуса върху българското земеделие.   

 

c. Недостатъци? 

На първо място, има ясно противоречие между приоритетите, които се акцентират в 
текста на проекта на ПРСР и разпределението на бюджетите. 

Не вярваме, че общинските проекти подпомагат развитието на селските райони. Много 
често те са безсмислени и популистки дейности, концентрирани около предизборните 
кампании. 

За да могат общинските проекти да бъдат полезни, те трябва да се обсъждат на местно 
ниво. При тях трябва да има процент съфинансиране, за да могат властите да станат по-
дисциплинирани.  

 

d. Друго? 

Предлагаме да се прехвърлят средства от ПРСР към схемите по Стълб I, които са по-
подходящи за подпомагане на земеделските стопани; включително млади фермери; 
обвързано с производството подпомагане за животновъди и др. Вярваме, че на първо 
място е необходимо земеделските стопани и производители да станат по-силни и след 
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това да мислим за инвестиции. Благодарение на подпомагането по Стълб I, много 
стопанства бяха обновени.  

 

e. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

 

Ние считаме, че ДФЗ трябва не само да повиши броя на служителите си, но трябва и да 
ги мотивира да работят, да въведе бонусни системи вместо твърди заплати. През 2014 
г. по мярка 121 все още остават 700 проекта, които трябва да бъдат оценени и по тях да 
бъдат сключени договори. Те трябва да организират дейностите по много по-добър 
начин и да скъсят периода за разглеждане на проектите. Факт е, че когато на чело на 
ДФЗ имаше добри организатори, те можеха да работят ефективно.  

Що се отнася до Министерство на земеделието, новите правила за Комитета за 
наблюдение трябва да бъдат по- безпристрастни, с повече НПО от селскостопанския 
сектор и селските райони и по-малко държавни служители. Решенията трябва да се 
взимат с квалифицирано мнозинство в рамките на ограничени или, в идеалния случай, 
без използването на писмени процедури и др.  

 

Интервю със заинтересована страна № 22 

Име на заинтересованата страна:        Едита Дифова 

Длъжност:  Българско дружество за защита на птиците, 
експерт по агроекология 

Дата на интервюто:         30 април 2014 г.  

 

4) Опит с ПРСР 2007-2013 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Като цяло съдържанието на програмата в общи линии съответстваше на нуждите, 
имайки предвид, че покриваше целия спектър. Но не беше уместно. Въз основа на своя 
опит смятам, че мерките бяха прекалено много. Би било по-уместно, ако имаше само 5-
6 мерки. Големият брой мерки много затрудни администрирането и отклони фокуса от 
най-важните цели, например екологичните, и от важни бенефициенти като дребните и 
средните екстензивни животновъди, които имаха нужда и потенциал да усвоят 
средствата и да развият своите стопанства. Освен това, усилията трябваше да бъдат 
насочени към развитие и укрепване на капацитета на дребните земеделски стопани. 
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Съветническите услуги по агро-екологичните мерки бяха неудовлетворителни и 
усвояването на АЕ бюджетите не съответстваше на целите. Земеделските стопани-
бенефициенти срещнаха сериозни проблеми и санкции в схемите за затревените площи 
с висока природна стойност и за орнитологично важните места. През последната 2013-
та година почти всички средства бяха пренасочени към схемата за сеитбооборот на 
културите, което не отговаря на целите за компенсации нито по мярка 214 за АЕ, нито 
по мярка 213 „Натура 2000”. Най-голям дял от АЕ бюджета беше изразходван за 
едрите зърнопроизводители, което не съответстваше на нуждите и не беше уместно. 

 

б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и защо? 
Какво може да се подобри? 

 

Най-големите проблеми бяха в администрирането и изпълнението на мерките по 
ПРСР. Не беше ефективно – най-едрите производители, които имаха платени 
консултанти, усвоиха средствата по мярка 121 „Модернизация” и мярка 112 „Млади 
фермери”. Консултирането на дребните и средните земеделски стопани беше 
ограничено и недостатъчно, дори възпрепятстващо, по отношение на мерките по Ос 2: 
214 и 213, която стартира по-късно. Това доведе до свръх-усвояване на бюджета по 
мярка 121 и недоусвояване по други мерки, като например мярка 214. Консултирането, 
предоставено от всички равнища на администрацията на МЗХ и от общинските служби 
по земеделие, а дори и от офисите на НССЗ, не беше добро, не беше уместно и не беше 
твърде компетентно, особено по мярка 214 през първите години на програмния период. 
Поради това смятам, че ПРСР трябваше да съдържа по-малък брой мерки, за да се 
инвестира първо в експертния капацитет на администрацията, а след това да се 
предоставят консултации на бенефициентите, без те да бъдат подвеждани. Намирам, че 
консултациите не бяха в полза на земеделските стопани, отново бяха ощетени 
дребните земеделски стопани и отново имаше лоши примери, както се вижда по мярка 
214.  

Освен това закъсня изпълнението на мярка 141 за полупазарни стопанства. Подходът 
ЛИДЕР също беше компрометиран в много случаи с одобрението на някои 
нискокачествени стратегии за местно развитие (СМР). Броят на одобрените МГД и на 
финансираните СМР е много по-малък от първоначално планираното и спрямо 
наличния бюджет. Комуникацията с одобрените МГД не беше достатъчно добра за да 
се администрират и изпълняват СМР. 

Трябва да се подобри мобилността на консултациите, особено в отдалечените 
планински райони и за дребните земеделски стопани, вместо консултациите да се 
провеждат в областните центрове, далече от земеделските стопанства. Там се намират 
зоните по Натура 2000 и земеделските райони с висока природна стойност, така че 
консултациите трябва да отговарят на условията и нуждите – агро-екологични 
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дейности и дейности по Натура 2000, проекти за малки земеделски стопанства. Трябва 
да се предоставя административна подкрепа в процеса на кандидатстване, както и по 
време на изпълнението и отчитането на проекта, включително за получаването на 
крайните плащания. 

АЕ плащанията сериозно закъсняха, което възпрепятства планирането на земеделските 
стопани. Проблемите с изискванията на СЕПП се отразиха на АЕ ангажиментите и 
обратно. Трябва да се разрешат ключови проблеми като слоя „постоянни пасища”; 
критериите за допустимост на земята трябва да са обективни и да отразяват 
естествената поддръжка и характеристиките на местообитанията, и вида пасища, 
вместо настоящия подход за оценка на допустимостта на бенефициентите въз основа 
на ортофото снимка. Това е ключов проблем при изпълнението на екологичните мерки 
214 и 213 и ефективното и реално постигане на екологичните цели на ПРСР. 

 

5) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

Да, участвам в ТРГ.  

 

6) Мнение относно съдържанието на новата програма 

а. Цели?  

Не са достатъчно добре обосновани. 

 

б. Уместност? 

Безпокоят ме финансовите страни на различните мерки, които пречат на малките и 
средните земеделски стопани да кандидатстват. Също така се безпокоя относно 
очакваното развитие на националното законодателство. 

Мярката „Хуманно отношение към животните” не е уместна, тъй като се очаква да 
бъде изпълнена от много ограничен брой стопанства – по-малко от 10. 

 

в. Недостатъци? 

2014-та година беше затворена за нови агро-екологични ангажименти. Но преходните 
разпоредби осигуриха възможност за такива нови ангажименти. 

Не мисля, че процесът на консултации и разработване на мерките по ПРСР 2014-2020 е 
прозрачен, градивен и навременен. Новата ПСРС се забавя и се безпокоя дали ще може 
да стартира през 2015 г.  

Забавят се и определенията на „зеления компонент” на Стълб I. 
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г. Друго? 

Трябва да се облекчат ограниченията за допустимост по мярката „Непроизводствени 
инвестиции”, за да може тя да достигне до дребните земеделски стопани и така да 
допринесе за биоразнообразието и да подпомогне постигането на екологичните цели. 

Трябва да се подкрепи мярка „Агроекология и климат” и особено местните и 
регионални схеми като ВПС 4 за международно защитените видове и средствата от 
никой бюджет не трябва да се пренасочват към мярка „Инвестиции във физически 
активи”. 

Схемата за сеитбооборот на културите не трябва да се изпълнява по същия начин като 
в предишната ПСРС. Трябва да се увеличи бюджетът по мярка „Натура 2000” – в 
момента бюджетът й е по-малък от този в предишната ПСРС, въпреки че зоните по 
Натура 2000 се увеличават със зоните по директивата за местообитанията. 

 

д. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Не забелязвам развитие в МЗХ, но се надявам общинските служби и бенефициентите 
да са по-опитни. ДФЗ работи по-добре и по-ефективно. 

 

Интервю със заинтересована страна №23 

Име на заинтересованата страна:   Веселина Ралчева 

Длъжност:  Българска Асоциация 
„Биопродукти”, член на 
Управителния съвет 

Дата на интервюто:    30 април 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

Като цяло програмата съответстваше на нуждите в селските райони, но 
разпределението на бюджета не беше основано на солиден анализ на нуждите и 
изразходването му не се контролираше, което доведе до бързо усвояване на средствата 
по някои мерки и неизразходване на средства по други мерки. Нямаше достатъчно 
гарантирани бюджети за по-слабо развитите отрасли и за по-слабо развитите региони. 
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Така по-добре развитите успяха по-бързо да усвоят повечето средства и 
неравнопоставеността нарасна още повече. 

 

б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и защо? 
Какво може да се подобри? 

Изключително лошо администриране. Тромави процедури. Огромна и обемна 
документация. Администрацията не спази нито един от сроковете по дейностите. 
Правилата и тяхното тълкуване бяха неясни. В много случаи получавахме 3-4 различни 
отговора на един и същи въпрос от отделните звена на МЗХ и ДФЗ и от различните 
експерти.  В първите години на изпълнението неразумно високите санкции отблъснаха 
от кандидатстване много земеделски производители. Санкциите по мерките от ос 2 
(214, 211, 212) бяха особено високи, тъй като означаваха и спиране на плащанията по 
СЕПП. Като алтернатива, високите санкции бяха удържани от полагаемите плащания 
по СЕПП за следващите години, което беше допълнителен силно демотивиращ фактор 
за кандидатстване за схемите по ос 2.  

Забавянето на одобрението на проект с месеци и дори години може да убие всяка една 
бизнес идея. В крайна сметка всеки прави плановете си в по-кратки срокове, подписва 
договори, често взима кредити от банки. Подобни забавяния бяха типични за началото 
на програмния период 2007-2013 г. и се случват отново сега, в последната година от 
изпълнението на програмата. 

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Да: Опит в процеса на консултациите 

Да, членувам в ТРГ за новата ПРСР. 

Първо, процесът на консултации по новата програма започна прекалено късно. По това 
време първите варианти на други оперативни програми вече бяха разработени. ТРГ за 
ПСРС се срещна за първи път в началото на 2013 г. 

Второ, тогава вече изглеждаше, че консултирането е само формален процес. Нищо не 
се гласува в ТРГ, въпреки многото предложения, внесени от различни НПО. Едва на 
последната среща на ТРГ бяхме уведомени какви предложения са били внесени, кои са 
били приети и кои не. Но за това бяха необходими много молби и настоявания от 
страна на неправителствените организации. Въпреки това много от мотивите за 
отхвърляне на предложенията останаха неясни. МЗХ се позова на разпоредбите като 
цяло, без да цитира конкретни членове или текста на някоя определена разпоредба.   
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ТРГ не спазва собствените си правила. Не се срещаме поне веднъж на всеки два 
месеца. За година и половина проведохме 5 срещи. В един момент искахме да 
инициираме среща по искане на 1/5 от членовете (според оперативните правила). 
Внесохме 14 подписа, но МЗХ не организира среща. Също така не получихме 
документите и черновите в срока, регламентиран от оперативните правила, а именно 
14 дни преди срещата. Обикновено това е срокът само за поканата и евентуално за 
дневния ред на срещата. След това огромната част от документацията се изпраща едва 
няколко дни преди срещата.  

Основните позиции, очертаването на обсега на програмата, дефинирането на 
тематичните програми и т.н. бяха определени едностранно от ръководството на МЗХ. 
Не бяха нито обсъждани, нито подложени на гласуване и същото важи и за 
многобройните предложения, внесени по тези въпроси.  

Разпределението на бюджета беше решено на тъмно, без консултации и без да се дават 
основания. 

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма  

a. Цели? 

Относно целите бих препоръчала по-определено заявяване на приоритета за 
биологично земеделско стопанство. 

 

б. Уместност? 

в. Недостатъци? 

Мисля, че използваните определения, формулировки и терминология често са неясни. 
Няма яснота относно „колективните инвестиции”, които се смятат за важен елемент и 
ще получат по-висок процент на подкрепа. Не е ясно кои приоритети ще се постигнат 
чрез гарантирани бюджети и кои чрез допълнителни точки при оценката на проектите. 

Що се отнася до биологичното стопанство, няма допълнително подпомагане на бизнеса 
за биологична обработка, а развитието на биологичното обработване е основна 
предпоставка за развитието на биологичното земеделско стопанство. Бюджетът, 
предвиден за мерките по бившата ос 2, конкретно за биологично земеделско 
стопанство, е крайно недостатъчен. Той не може да поддържа растеж в сектора. 

 

г. Друго? 

Положителните страни на програмата са свързани с приоритизирането на 
биологичното производство, производството на плодове и зеленчуци, и на билки и 
маслодайни култури. Въвеждането на подпомагане на биологичното животновъдство е 
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също нещо положително. Както и разработването на под-програма за малките 
земеделски стопанства, но не е ясно защо програмата включва монополизация на 
консултантските услуги.  

 

д. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Надяваме се на положителна промяна. За да се случи това, има нужда от подробен 
анализ на проблемите и разработване на ясни правила и процедури, с отговорен 
персонал и с крайни срокове. Ако процедурите и крайните срокове не се спазват, 
трябва да се поема лична отговорност. 

 

Интервю със заинтересована страна №24 

Име на заинтересованата страна:  Диян Недялков 

Длъжност:    Експерт по европейски програми в НПО 

Дата на интервюто:   07 май 2014 г. 

 

1) Опит с ПРСР 2007-2013 

b. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

В първоначалните варианти на ПРСР 2007-2013 бяха заложени подобни, почти 
идентични мерки, приоритети и стратегии за развитие на земеделието като тези на 
САПАРД. Анализът на нуждите в отрасъла беше повърхностен и нямаше анализ на 
отделните под-отрасли. ПРСРС не съдържаше анализ и заключения от 
предприсъединителния период, нито анализи на изпълнението на програмата 
САПАРД. Това доведе до дисбаланс в усвояването на средствата по ПРСР 2007-2013. 
Този дисбаланс доведе до минимално (почти нулево) създаване на нови 
производствени предприятия и земеделски стопанства, особено в традиционните 
български под-отрасли като животновъдство (стопанства за едър добитък, овце, кози, 
зайци) и растениевъдство (градинарство и хортикултура). Основната част от средствата 
бяха разпределени между едрите производители на зърнени храни и маслодайни 
семена и чрез тази подкрепа техните стопанства бяха обновени, възстановени, 
модернизирани и добре оборудвани. 
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б. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и защо? 
Какво може да се подобри? 

 

При изпълнението на ПРСР имаше многобройни и непрекъснати проблеми с 
администрирането, капацитета, информацията и комуникацията, породени основно от 
МЗХ и ДФЗ. Служителите на ДФЗ-РА на централно и регионално равнище не бяха 
подготвени и обучени да следват и изпълняват целите и приоритетите на програмата. 
Много пъти бенефициенти получаваха противоречива информация от централните и 
регионалните служби, вместо да получат адекватна информация за процеса за 
кандидатстване и възможните затруднения. Професионална комуникация между двете 
официални институции общо взето липсваше, липсваше и комуникация между РА и 
МЗХ в случаите на усложнения, неясни процедури и промени.  

Необходимо е служителите на ДФЗ-РА да са професионалисти – квалифицирани и 
редовно обучавани относно разпоредбите и изпълнението на новата ПСРС, за да са 
полезни и ефективни в работата с бенефициентите. Жизнено важно е МЗХ да създаде 
отдел, който да обединява специалисти от различни области – земеделие, икономика, 
право, технически работници и т.н., чрез който МЗХ да може да разрешава сложни 
случаи и да осигурява професионални решения, които да не са в ущърб на 
бенефициентите. 

 

2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Не: Защо не и какво е мнението ви по този въпрос? 

Не, не съм участвал. Но по принцип съм с впечатлението, че първоначалният вариант 
на ПСРС 2014-2020 не е бил добре разяснен и съм получил по-малко информация дори 
отколкото за предишния програмен период. 

 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма 

 

a. Цели? 

Определените приоритети са животновъдство, производство на плодове, 
растениевъдство и много от мерките са насочени към малките и средните предприятия. 
Но това ще си остане само на хартия, ако няма адекватни мерки от страна на държавата 
относно общата икономическа ситуация, законодателството и финансовите пазари, 
както и подпомагане на нишите за износ.  
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б. Уместност? 

ПСРС 2007-2014 не поставя ясни, конкретни стимули и приоритети за развитие на 
слабите под-отрасли, като животновъдството и производството на плодове и 
зеленчуци. 

 

в. Недостатъци? 

Отново финансовият проблем ще е решаващ, като се има предвид, че малките и 
средните земеделски стопанства и предприятия срещат трудности в достъпа до 
финансови инструменти, заеми от банки, или в генерирането на собствени средства. 

 

г. Администриране: Очаквания за промени в администрирането (ДФЗ и 
МЗХ) 

Очаквам МЗХ да се стреми да създаде система, която облекчава административния 
товар върху бенефициентите при процеса на кандидатстване, да намали броя на 
изискваните документи, да подобри процедурите за контрола и съответните проверки 
на изпълнението на проектите. 

 

 

Интервюта със заинтересовани страни №25-32 

Проведени са редица интервюта със заинтересовани страни във връзка с темата 
изменение на климата. На всички интервюирани страни е обещана анонимност поради 
което ще използваме съкращения за интервюирани 1-7 (И.1-7), когато докладваме 
коментарите им. В резултат на това интервютата, посветени на изменението на климата 
са резюмирани в един обобщен документ по-долу.  

Дата на интервюто (I.1): 13 март 2014 г. 
Дата на интервюто (I.2): 14 март 2014 г. 
Дата на интервюто (I.3): 14 март 2014 г. 
Дата на интервюто (I.4): 15 март 2014 г. 
Дата на интервюто (I.5): 15 март 2014 г. 
Дата на интервюто (I.6): 15 март 2014 г. 
Дата на интервюто (I.7): 4 март 2014 г. 
Дата на интервюто (I.8): 7 април 2014 г. 
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1) Опит с ПРСР 2007-2013 г. 
 

a. Съдържание на програмата: Съдържанието на програмата и мерките 
съответстваха ли на нуждите? Уместно ли беше? Да или не и защо? 

И.1: Да, уместно беше. От гледна точка на бизнеса, възможността да се инвестира в ЕЕ 
и ВЕИ беше много добра, особено за енергийните одити. Това накара хората да се 
замислят  и да разгледат възможността за това как могат да реализират определени 
дейности. Важно беше да подобренията в законодателството за ЕЕ и разширяването на 
схемите за компании за енергийни услуги (ESCO) да продължат. Хубаво е, че се 
осъществиха проекти за оранжерии, както и за ВЕИ, въпреки че вероятно бяха 
изпълнени твърде много проекти. Подпомагането обаче не беше отпускано въз основа 
на типа проект и така цялата помощ можеше да бъде отпусната за ВЕИ и само малка 
част от нея за други дейности. По принцип това беше приемливо по отношение на 
разнообразяването, но на практика голяма част от средствата бяха отпуснати на големи 
производители, които основаха нови компании. Освен това подходът към пашата не 
беше подходящ. Плащанията не трябваше да се изчисляват на площ, а на животно. 
Разбирам, че това ще се коригира в новата ПРСР 2014-2020 г. Приносът към 
биологичното земеделие беше добър и хората видяха, че е възможно да се създаде 
стопанство за биологично земеделие. Оценяваме, че по новата ПРСР ще се отпуснат 
повече средства за подкрепа на тези усилия. 

И2: Изменението на климата беше включено в документа, защото това се изискваше. 
Ос 2 беше най-важният фактор в тази връзка, тъй като по нея се финансираха 
практиките за подобряване на качеството на водите и почвите. Поради проблеми с 
директните плащания обаче, за съжаление, изпълнението на тази ос не беше успешно. 
В крайна сметка големите земеделски стопани усвоиха средствата за сеитбооборот, но 
това не подобри състоянието на почвите, тъй като бобовите растения не бяха 
включени. По този начин се оказа, че ПРСР 2007-2013 г. беше написана добре, но 
постигна малко по отношение на екологията и климата. Като цяло България прехвърли 
изискванията на ЕС твърде пряко, без да ги адаптира, което е неподходящо и 
следователно оказва отрицателно въздействие върху конкретната ситуация.  

И.3: Мерките в областта на горското стопанство не бяха добре написани и бяха трудни 
за изпълнение поради невероятната административна тежест. Трябваше да се приемат 
поправки в Закона за горите и ситуацията да бъде подобрена.  

И.4: Съдържанието на ПРСР 2007-2013 г. беше уместно спрямо потребностите, 
свързани с изменението на климата и някои инициативи, свързани с него бяха 
включени във всяка от четирите оси. Нямаше обаче координация с Министерството на 
околната среда и водите, в резултат на което по ПРСР се финансираха канализационни 
системи, които не завършваха с пречиствателна станция.  

И.5: Първоначално планираните мерки и подмерки бяха добре разписани и 
балансирани с добро въздействие върху климата. Изпълнението на програмата се оказа 
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много различно от панираното, което според мен доведе до много по-ограничено 
въздействие върху климата.   

На първо място мярка 224 ”Натура 2000 за гори”, която трябваше да започне на по-
късен етап, така и не стартира. Мярка 213 ”Натура 2000” стартира едва през 2013 г. и 
това стана предимно благодарение на настоящата, активна работа на НПО. Мярка 214 
„Агро-екологични плащания”, която включваше няколко подмерки като ерозия, 
биологично земеделие,  пчеларство, райони с висока природна стойност и др. стартира 
през 2008 г. с много административни трудности. ДФЗ отхвърли половината от 
получените през 2008 г. заявления, на по-голямата част от стопаните им бяха наложени 
тежки санкции, включително спиране на плащанията по СЕПП. Типичен пример за 
липсата на координация между институциите е стопанин с около 500 овци от местни 
породи, санкциониран за подпомагане по два сектора, а именно „редки местни породи” 
и пасторализъм по мярка 214 „Агроекология”  

Тези първоначални проблеми и санкции доведоха до отрицателни нагласи между 
земеделските стопани по отношение на агро-екологичните мерки, което на свой ред 
доведе до ограничен брой кандидати и бавно усвояване. В същото време обаче 
станахме свидетели на промени в самата ПРСР; изменения на разпоредбите, условията 
и бюджетите за отделните мерки. Това inter alia беше предизвикано от активни 
професионални организации, асоциации и НПО, които се срещаха с МЗХ и ДФЗ, за да 
променят условията и да се прехвърлят бюджети. Например, по мярка 214 „Агро-
екологични плащания”, за периода 2007- 2012 г., е усвоен само около 7% от бюджета. 
Въпреки това, през 2013 г. бяха подписани договори за 100% от бюджета за периода 
2007-2013 г.. Основната причина за това беше промяна в Наредба 11 и повишените 
плащания (изм. ДВ. бр. 18 от 1 март 2011 г.): „Член 13, алинея 6. Годишният размер на 
агро-екологичните плащания за въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите 
и водите е 76 евро/ха”. През 2012 г.  (изм. и доп., ДВ. бр.23 от 20 март 2012 г.) ставката 
беше променена, както следва:  (Член 13, алинея 6) „Годишният размер на агро-
екологичните плащания за въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и 
водите е 182 евро/ха”. Предвид факта, че поканата за подаване на проекто-
предложения по тази мярка е била от 1 до 31 март, а разпоредбата е публикувана на 20 
март, потенциалните бенефициенти не са имали възможност да кандидатстват до 2012 
г., което показва, че ръста (10 пъти сумата на заявените площи) се случва през 2013 г. 
Ето това е причината за изчерпването на бюджета за агро-екологични плащания, което 
оказва въздействие върху ПРСР 2014-2020 г.  На мен ми се струва, че през 2014 г. 
кандидатите по мярка 11 „Биологично земеделие” ще бъдат нула.  
 

И.6: Темата за изменението на климата не беше обсъдена подробно. Мерките за 
компенсиране на земеделските стопани в ЗТ стартираха прекалено късно, като същото 
важи и за биологичното земеделие. И двете мерки са от жизнена важност за климата.  

И.7: Мярката за пасторализъм не е полезна. Големият интерес към нея съществува по 
простата причина, че някои хора получават сравнително добри пари за това, че не 
правят почти нищо. От гледна точка на опазването на местообитанията  тя не води и не 
може да доведе до никакви ползи. В този смисъл е много по-уместно средствата да се 
използват за залесяване на подходящи райони, а тези полуестествени местообитания да 
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бъдат оставени да се превърнат в гори по естествен път, такива каквито са били преди 
да бъдат изчистени за пасища. Трябва разбира се, да се отбележи, че горите имат много 
по-голямо значение за смекчаването на последствията от изменението на климата и 
адаптацията към него.  

 

b. Администриране на програмата (МЗХ и ДФЗ): Беше ли ефективно, 
удобно, добро, лесно достъпно за ползвателите и пр.? Да или не и 
защо? Какво може да се подобри?  

И.1: УО и РА имаха трудна и неефикасна комуникация, което очевидно не беше 
положително за управлението. Софтуерът не работеше, в резултат на което 
показателите не можеха да се докладват автоматично. Процесът по одобрение н 
проектите беше твърде дълъг. Освен това 11 изменения на ПРСР представляват 
сериозен проблем за изпълнението.  

И.2: Дребните земеделски стопани почти не кандидатстваха за средствата, тъй като те 
са твърде малки, за да могат да си позволят да отделят ресурси за цялата документация. 
За тях дори директните плащания са трудни, така че допълнителните изисквания, 
свързани с агро-екологията изискват твърде много работа за твърде малко средства.  В 
резултат на това липсва интерес. На практика при сектора за производство на 
зеленчуци това беше безсмислено, а за производството на плодове това изобщо не 
беше подходящо. Цялата ситуация с налагането на глоби на стопаните беше 
възмутителна и доведе до липса на всякакъв интерес. Проблемите, разбира се, до 
голяма степен бяха създадени от министерството, но и стопаните си имаха своята част 
от отговорността.   

Освен това, министерството гледа на земеделските стопани все едно те по 
подразбиране са измамници и почти не им предоставя необходимата подкрепа, което 
допълнително вреди на шансовете за успех. Големите стопанства обаче работят с 
много тежки машини, използват химия и съответно лесно могат да усвоят средствата. 
Това обаче не е устойчиво от гледна точка на опазването на околната среда. ДЗП бяха 
приложени едва в края на програмния период, но основният проблем е свързан с 
монокултурите. Въвеждането на нови култури като рапицата беше много 
неблагоприятно. Това доведе до сериозни проблеми за пчеларите. Като цяло всичко 
това се счита за отрицателно въздействие на ПРСР върху околната среда. 
Положителното въздействие на програмата е в сферата на управлението на оборския 
тор.  

Като цяло, ПРСР 2007-2013 г. се управляваше лошо, а децентрализацията започна на 
твърде късен етап. След като това се случи обаче ситуацията започна да се развива 
много добре. Единадесетте изменения на ПРСР обаче бяха сериозен проблем. Мярка 
121 така и не стартира, а средствата бяха прехвърлени към общините. Не стартира и 
мярката за хидромелиорации. Цялото разнообразяване се покри от ФВ инсталации. 
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Причината за това беше, че тези бизнеси бяха гарантирани (което вече е променено), 
но това не е разнообразяване. 

И.3: Администрирането на мерките, свързани с горското стопанство не беше добро. 
Държавен фонд „Земеделие” няма капацитета да оценява такива проекти, а специално 
звено така и не беше създадено. Мерките не бяха отворени в подходящо спрямо 
потребностите на горския сектор време. Държавните гори бяха изключени от ключови 
мерки в резултат на което не можаха да се усвоят средства. Мерките, посветени на 
горските пътища и Натура 2000 за гори така и не стартираха, а и двете бяха важни.  

И.4: За да се подобри администрирането министерството оценяваше агро-екологичните 
проекти, а Държавен фонд „Земеделие” оценяваше всички други проекти. Заявленията 
се подаваха в регионалните звена на Държавен фонд „Земеделие”, които са в близост 
до бенефициентите. Бяха създадени кол центрове, за да се подобри комуникацията. 
Беше създадена и електронна страница, която е добра. Аз обаче препоръчвам тя да се 
осъвременява по-често, да се разгледа възможността за по-дълги периоди за 
кандидатстване, създаването на мобилни информационни екипи, синхронизация с 
електронните системи на други институции, оптимизиране на изискваните документи, 
за които трябва да се даде възможност да се подават по електронен път.  

И.5: Изпълнението на програмата, особено в първите години, беше доста неефективно. 
От гледна точка на кандидатите то беше неудобно и слабо. Много от тях бяха 
санкционирани по субективни причини, които те не контролираха. Бяха налагани 
глоби за бъдещи периоди (за следващите 3 години). Има много такива примери: 
кандидатите по „опазване на застрашени местни породи” трябва да представят 
„зоотехничеси сертификат” или „сертификат за произход”, издаден от ИАСРЖ или от 
съответните подпомагащи организации, които развъждат животни. Изглежда, че по 
време на кампанията лиценза на ИАСРЖ Троян за една от породите овци беше отнет и 
даден на ИАСРЖ Пловдив. В резултат на това, ако бенефициентите разполагаха със 
сертификат от ИАСРЖ Троян за своите животни, те трябваше да оставят всички свои 
задължения и да отидат в ИАСРЖ Пловдив, за да им бъдат издадени нови 
сертификати. Други примери включват факта, че в системата на БАБХ тези животни не 
беше посочен регионален ветеринар и те нямаха поставени маркери на ушите. По 
време на периода за кандидатстване допустимите земи бяха променени и земи, които 
преди това бяха подпомагани изведнъж станаха недопустими за следващите години. 
Никой от служителите на МЗХ или ДФЗ не можеше или не искаше да обясни защо. 
Бенефициентите бяха глобявани на базата на „административен преглед”. Въпреки, че 
при проверка на място се констатираше, че земите са допустими за подпомагане, 
понякога бенефициентите трябваше да чакат с години, за да получат плащанията си.  

И.6: Мисля, че станахме свидетели на нарочно забавяне на мерките, посветени на 
климата. Конфликтът между мерките (напр. по отношение на разчистването или 
неразчистването на храсти по ливадите) доведе до сериозни проблеми, глоби и 
повторни плащания, въпреки че хората не бяха виновни. В последствие обаче 
проблемът беше решен.  
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2) Участвали ли сте в изготвянето и/или процеса на консултации във връзка с 
новата ПРСР? 

a. Да: Опит с процеса за провеждане на консултации 

И.1: Да. Бях член на Тематична работна група. 

И.2: Да. 

И.3: Да. Бях член на Тематична работна група. 

И.5: Да. Бях член на Тематична работна група. Обикновено от НПО се изисква да дават 
коментари по въпроси от ключово значение в рамките на много кратки периоди от 
време. В същото време на документите, които трябва да бъдат коментирани 
изчерпателно трябва да се отдели значително количество време. Например, помолиха 
ме да направя предложение по новата Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 г. само в рамките на два дни. Само изчитането и изучаването на документа 
изисква по-дълъг период от време. Освен това, когато работните групи по ПРСР взимат 
решения, потенциалните бенефициенти по мерките не са представени или са 
малцинство.  

И.6: Да. 

 

b. Не: Защо не и какво е мнението ви по този въпрос? 

И.4: Не бяхме поканени (Българска академия на науките) 

И.7: Не 

3) Мнение относно съдържанието на новата програма, свързано с климата 

И.1: Новата ПРСР се опитва да коригира грешките на предходната и НПО са много 
активни. Хубаво е, че ПРСР не е твърде подробна и е много добре, че тя дава 
възможност за интегрирани проекти, които ще комбинират няколко мерки в един 
проект. Това е особено важно за бизнеса, защото така проектите стават по- 
стратегически. Добре е, че има воля за разграничаване между малки и големи 
предприятия и че има специална под-програма. Освен това е хубаво, че има известно 
териториално разпределение. Схемата за климата е доста схематична. Тя се използва 
като опит за решаване на проблема с напояването. Тя стриктно следва минималните 
изисквания на Регламента, като не се предлага нищо по-подробно или по-сериозно. 
Напр. не се прави никаква връзка с плановете за качество на въздуха, което би било 
подобрение. Препоръчва се да се създаде по-тясна връзка с общинските планове за 
развитие и подобряване на партньорските взаимоотношения с местните власти. Важно 
е да се ускори процесът за кандидатстване, като тук трябва да се отбележи, че 
Министерството на околната среда и водите го застрашава посредством процедурите за 
ОВОС. Общините не проявяват интерес към мерките, свързани с горското стопанство, 
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тъй като горите се отдават под наем. Мерките не представляват интерес и за дребните 
частни собственици, особено ако не се покрива целия производствен цикъл. По 
отношение на администрирането, трябва да се подобри връзката между 
министерството и Държавен фонд „Земеделие”. Освен това е добре да се търси 
възможно най-голяма децентрализация. Трябва да се наблегне на процеса, свързан с 
местните инициативни групи, защото той е изключително полезен и води до реални 
резултати. Важно е да се намали периода от време в който разходите се потвърждават, 
както и да се осигури авансово финансиране по начин, който не предполага хората да 
спират работа поради липса на средства. Трябва да се включи и финансов инженеринг.  

I.2: Хубаво е, че в ПРСР вече няма да има ФВ, особено предвид факта, че те бяха 
построени на неподходящи терени (високо продуктивни земи). Положително е също 
обаче че всички ВЕИ за собствените потребности на стопанствата и предприятията са 
запазени. Подпрограмата за малки земеделски стопанства е много добра инициатива, 
но бюджетът й е твърде малък. Селата в градските общини ще останат извън ПРСР, 
което отново ги поставя в непривилигировано положение. Това е много неприятно. 
Изглежда, че причината за това е липсата на средства, но няма ли да е по-добре за тях 
да се отпуснат национални ресурси вместо те да бъдат оставени без никакво 
подпомагане? Може също така да е уместно и от общините да се изиска осигуряват 
известно съфинансиране, за да се насърчи разработването на приоритетни проекти. 
Държавен фонд „Земеделие” не разполага с капацитета да оценява всички проекти сам. 
Трябва да бъде изграден капацитет, а изнасянето на дейността навън (аутсорсинга) 
също може да се окаже решение. 

И.3: За мерките, свързани с горското стопанство не са отделени достатъчно средства. 
Бюджетът за тези мерки е много по-нисък в сравнение с ПРСР 2007-2013 г., по-малко 
от 50%. Твърде много средства са отпуснати за хранително-вкусовата промишленост и 
почти никакви за горското стопанство. Не трябва да забравяме, че 37% от земите в 
България са гори, а 76% са държавни. В резултат на това, средствата трябва да бъдат 
повишени и държавните предприятия трябва да бъдат включени. Твърде малко 
средства са отделени за нови гори и поддръжка (по-голямата част от тях трябва да 
отидат при държавните предприятия, общините и частните собственици, както е в 
момента, защото те са твърде малки). По този начин ПРСР няма да доведе до 
увеличаване на горите по отношение на въглеродните поглътители. Накрая трябва да 
се отбележи, че мярка 15 представлява много добра идея, но за нея няма бюджет.  

И.4: Целите на ПРСР 2014-2020 г. са уместни спрямо потребностите, свързани с 
климата. Втората цел е пряко насочена към изменението на климата. За мерките по 
тази цел са отпуснати 45% от средствата по ПРСР, което показва, че на изменението на 
климата се отрежда приоритетно място. Приоритети 4 и 5 също са пряко свързани с 
изменението на климата. Опазването на горските екосистеми и развитието на 
устойчиво горско стопанство са от особена важност за смекчаването на последствията 
от изменението на климата и адаптацията към него. Тези приоритети и мерки са 
свързани добре с климата. Освен това трябва да се разгледат и тези два документа: 1) 
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Програма за мерки за адаптация на горите (http://www.iag.bg/data/ 
docs/Programa_ot_merki.pdf)  и Наредба 8 за защита от горски пожари (http://www. 
nug.bg/docs/lang/1/cat/3/index). И накрая, административният капацитет трябва 
значително да се подобри.  

И.5: Средствата по мерки 1 и 2 са пренебрежимо малко, а освен това и бюджета за 
биологично земеделие и твърде нисък. При ПРСР 2007-2013 г. бяха отпуснати над 102 
мил. за мярката за професионално образование и обучение. Те бяха усвоени в рамките 
на под 10%. В точка „Трансфер на знания и иновации”, по повод изпълнението на 
ПРСР 2007-2013 г., се казва, че „при 96.2% от земеделските стопани се наблюдава 
липса на селскостопанско образование”. При това положение поуката е, че мярка 111 
„Професионално обучение” от ПРСР 2007-2013  г. се е провалила. Сега в ПРСР 2014-
2020 г. са отпуснати само 25 мил. евро. По ПРСР 2007-2013 г. за мярката за 
консултантски услуги бяха отпуснати 35 мил., а сега те са само 8 мил. Тематичната 
подпрограма за малки земеделски стопанства е написана добре, но единственият 
бенефициент, който ще предоставя консултации е НССЗ. Това противоречи на 
европейските ценности за свобода на избора и равнопоставеност.  

Според нас основните въпроси, които трябва да бъдат променени в ПРСР 2014-2020 г. 
са:   

- Настоящата й липса на приемственост; 
- Да се повишат знанията, уменията и опита на настоящите служители на ДФЗ и 

МЗХ. Към момента служителите не са държани отговорни за грешки, но за 
сметка на това бенефициентите биват санкционирани; 

- Да се въведат глоби за лица, които са извършили грешки при прегледи и заради 
които бенефициентите от ПРСР 2014-2020 г. са били санкционирани 
незаслужено;   

- Да се осъвремени и подобри интегрираната система за администриране и 
контрол (ИСАК), за да се избегнат субективните грешки;   

- Резултатите от проверки на място трябва да имат по-голяма тежест от 
административните проверки.  

И.6: Приоритет 5, посветен на климата и няколко мерки са много добри. Не забелязах 
да липсва нищо значимо. Все още не е ясно какво се случва в България във всички 
сектори по отношение на адаптацията. Селското стопанство ще бъде най-засегнатият 
от изменението на климата сектор, а липсва анализ за типа култури, които трябва да се 
отглеждат във връзка с това изменение. Освен това МОСВ не администрира сериозно 
разработването на плана за адаптация. Има Европейска стратегия за адаптация. Една от 
препоръките към ПРСР 2014-2020 г. е да се отделят средства за изготвяне на стратегия 
за адаптация в селското стопанство. Очевидно въпросът е свързан с това, че други 
сектори все още се подготвят, но е належащо да информираме стопаните как да 
отглеждат тези култури, докато чакаме другите сектори да се подготвят.  

http://www.iag.bg/data/%20docs/Programa_ot_merki.pdf
http://www.iag.bg/data/%20docs/Programa_ot_merki.pdf
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Освен това е по-добре да разполагаме с финансови механизми, за да компенсираме 
земеделските стопани, засегнати от изменението на климата. Мерките, свързани с 
преминаване към ГМО не са достатъчни. Мерките за системите за напояване трябва да 
преминат на ниво различно от състоянието през 60те, което важи за всички други 
системи, които трябва да станат високо ефективни по отношение на използваната вода 
и енергия. Преди обаче да подобрим системите от 60те трябва да се направи анализ на 
разходите и ползите. Трябва да се въведат елементи на задължително застраховане по 
отношение на щети от изменението на климата, като тук можем използваме примера с 
гражданската отговорност на превозните средства. Изисква се опростяване на 
процедурите. Дребните земеделски стопани изпитват затруднения дори когато 
използват НССЗ. Важно е да намерим начин да ги подпомогнем и да се уверим, че 
средствата наистина достигат до тях. Често по бюрократични причини, на дребните 
земеделски стопани се отказва достъп на съвсем ранен етап, дори и по ЛИДЕР. Много 
често големите проекти изискват предварително финансиране от страна на 
бенефициента. Това е невъзможно за по-дребните стопани. В резултат на това големите 
стопани усвояват 80% от средствата по ПРСР въпреки, че на практика това 
подпомагане не отговаря на подпомагане за хората в селските райони.  

И.7: Според мен би било много полезно ако защитените гори и горите в Натура 2000 се 
управляват съгласно принципа на постоянните гори. Това обикновено се обсъжда във 
връзка с дъбови гори, но е приложимо за всички гори в България. Постоянните гори са 
хетерогенна горска структура (разнообразна, комплексна) по отношение на възраст, 
състав, произход и пространствено разположение (мозайка). Това е най-
екологичносъобразната структура за всяка гора, която позволява на горите да се 
самоподдържат в пространството и времето. Настоящите моноструктурни гори са 
резултат от това, че векове наред превръщането им в хетерогенни гори е било спирано 
чрез прочистване. Това ще бъде дълъг процес, но на практика няма друга алтернатива.    
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Приложение 4: Мисии на екипа оценители 

 
• Мисия 1: 29 май – 31 май 2013г. 

o Предварителна ориентираща среща: 31 май 2013 г. 
• Подписване на договор: 22 август 2013 г. 
• Мисия 2: 3 септември – 5 септември 2013 г. 

o Официална начална среща: 4 септември 2013 г. 
• Подаване на първи Доклад за обратна връзка включително коментари, 

изнесени в полето за проекта на ПРСР вариант 25 юли 2013 г.: 24 септември 
2013 г. 

• Коментари на резюмето на английски език на Подпрограмата за малки 
земеделски стопанства подадени в MAF: 7 октомври 2013 г. 

• Планирана мисия в рамките на седмица 41 (7-11 октомври) отменена, защото 
МЗХ все още не разполагаше с нови материали, които да бъдат обсъдени, тъй 
като току що беше получило Доклада за обратна връзка и се работеше по 
следващата стъпка т.е. описанията на мерките.  

• Коментари по Плана за оценка, 1 кръг: 5 ноември 2013 г. 
• Подаване на Първи доклад за напредъка в МЗХ: 19 ноември 2013 г. 
• Коментари по член 17 (по-късно чл. 18: „Инвестиции във физически активи”), 

и по няколко други мерки като подготовка съответно за мисии 3 и 4: 12 
декември 2013 г. 

• Мисия 3: 16 – 18 декември 2013г. 
o Семинар: ‘Програмиране, оценка на потребностите и интервенционна 

логика’: 17 декември 2013г. 
• Коментари по Плана за оценка, 2 кръг, подаден: 4 януари 2014 г. 
• Мисия 4: 22 – 24 януари 2014 г. 

o Срещи с експерти и служители отговорни за изготвяне на мерките 
o Обобщителни бележки, подадени в МЗХ: 3 февруари 2014 г. 

• Втори Доклад за напредъка подаден в МЗХ: 21 февруари 2014 г.  
• Получаване на английската версия на проекта на ПРСР за предварителна 

оценка:  6 март 2014 г. 
• Получаване на проекта на Подпрограмата за малки земеделски стопанства 

за предварителна оценка: 19 март 2014 г. 
• Получаване на проекта на Плана на показателите за предварителна оценка: 

24 март 2014 г. 
• Обобщение на предварителните констатации от  предварителната оценка, 

подадени  в МЗХ: 2 април 2014 г. 
• Проект на Доклад за предварителна оценка предаден в МЗХ: 11 април 2014 

г. 
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• Мисия 5: 7 – 9 май 2014 
o Срещи с експерти и служители отговорни за изготвяне на мерките във 

връзка с препоръките в предварителната оценка. 
o Обобщителни бележки, подадени в МЗХ: 12 май 2014 г. 

• Трети Доклад за напредък подаден в МЗХ: 14 май 2014 г. 
• Частично попълнена таблица с препоръки (Приложение 5), получена: 16 май 

2014 г.  
• Официално подаване на Доклада за предварителна оценка: 23 май 2014 г.
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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. 
 
Тази препоръка е насочена към органа, който взима 
решенията и отговаря за политиката за развитие на 
селските райони, МЗХ. Важно е експертите от 
съответните отговорни обществени органи и 
институции да започнат съвместна целенасочена 
работа съвсем в началото на програмния период, за да 
се обсъди и анализира подхода за изпълнение на 
секторните политики в комбинация с регионалните и 
териториалните политики в селските и градските 
райони.  МЗХ трябва да бъде активния партньор за 
създаване и институционализиране на постоянна 
експерта работна група по този въпрос. Това трябва да 
бъде подпомогнато по мярката „Техническа помощ„ 
на ПРСР за целия период, като се започне с подхода 
към създаването й, изграждане на стратегия за 
дейностите на работната група и изпълнението им до 
началото на следващия 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 

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, 

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 
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Страница в 
проект на 

ПРСР 

Глава в проект на 
ПРСР 

Препоръки на оценителя от екипа по извършване  

на  предварителната оценка   
Позиция на МЗХ 

стопанство и 
анализ на веригата 
за доставки на 
храни   

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). 

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.  

всепризнати теоретични формулировки.  
 

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

 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 

Препоръката се приема. 
 
Такава информация има в анализа в точка II. 14, но без 
представяне на първичните данни. Добавена е таблица 
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Страница в 
проект на 

ПРСР 

Глава в проект на 
ПРСР 

Препоръки на оценителя от екипа по извършване  

на  предварителната оценка   
Позиция на МЗХ 

другия. 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 е по специализация на износителите. 

 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.  

 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 поставено 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 

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. 



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

 

327 
 

 
Страница в 
проект на 

ПРСР 

Глава в проект на 
ПРСР 

Препоръки на оценителя от екипа по извършване  

на  предварителната оценка   
Позиция на МЗХ 

прави тези общини силно зависими от отпуснатите от 
правителството на централно ниво средства.  

 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.  

 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.  
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Страница в 
проект на 

ПРСР 

Глава в проект на 
ПРСР 

Препоръки на оценителя от екипа по извършване  

на  предварителната оценка   
Позиция на МЗХ 

 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. 
 

 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 

Освен извършеното проучваме, ние препоръчваме да се 
добави още един източник на информация относно 

Препоръката не се приема. 
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модернизация на 
социалната и 
техническата 
инфраструктура 

 

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.  

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. 

 

 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.   

 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 

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 
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страна, наличният капацитет за прилагането му от 
МГД, особено възможността за създаване на 
координационен механизъм за неговото управление на 
национално ниво.  

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 
адаптацията към него.  

Препоръката се приема.  

 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 
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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 
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 

Препоръката се приема и е в процес на отразяване.  

 

Очакват се данни от  отдел „Биологично земеделие“ на 
МЗХ. 
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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 – по принцип. 

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

 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 
обществено участие. 

Препоръката се приема.  

 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. 
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 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 
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 

Препоръката се приема. 

 

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 
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ПРСР.  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. 

 

 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 

 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. 

 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 

След проверка се установи, че посочените цифри за 
площ в ха и стойност на проектите не се отнасят само 
за напоителните системи, а за целите проекти, не само 
свързаните с напояване. 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. 
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Доклад за предварителната оценка. 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 
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.  

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 
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. 
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 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. 

 

 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 
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 

Препоръката принципно се приема.   

 

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 



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

 

337 
 

 
Страница в 
проект на 

ПРСР 

Глава в проект на 
ПРСР 

Препоръки на оценителя от екипа по извършване  

на  предварителната оценка   
Позиция на МЗХ 

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 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 
стопанство 

Препоръчваме засилване на взаимовръзките между 
АНС, SWOT анализа, оценката на потребностите и 
подбора и дизайна на мерки като се предостави по-
подробен анализ на данните включени в тази глава.  

 

 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.  
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 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). 

 

 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?  

 

 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.  

 

 91-92 

Препоръчваме доразработването на два важни 
показателя:  

• “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.  

 

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

 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.  

 

 92 

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

 

 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.  

 

 93 

Подпомагането на горски пътища по ЕЗФРСР е спорно. 
В резултат на това препоръчваме тази точка да бъде 
заличена и въпросът, свързан с горските пътища да 
бъде споменат на кратко в точка „потребление на 
дървесина”. 

 

 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 

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

 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. 

 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. 
„Използвана земя за земеделски цели”. Препоръчваме 
грешните цифри да бъдат коригирани. 

Данните са предоставени от СИЗП. 

 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 

Препоръката се приема - по принцип. 
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идентифицирането на земеделски земи с ВПС в 
България да бъдат преразгледани.   

 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 
състоянието, заплахите и потребностите на растенията 
важни за агробиоразнообразието, което е обект на 
подпомагане по новата агро-екологична мярка.  

Препоръката се приема – очаква се информация. 

 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. 

 

 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. 
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проекти, които са допринесли за изброените мерки от 
ПУРБ да бъдат обобщени.  

 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. 

 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. 

 

 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 
финансират по ПРСР 2014-2020 г.  

 

 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.  

 

 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 

Препоръката се приема. 
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спешен порядък, а земеделските стопани трябва да 
бъдат информирани за промените в културите, които 
може да се окажат необходими.  

 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 
предварителна оценка) 

Препоръката се приема. 

 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. 
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 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 
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.  

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 
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 
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добавена информация относно България. 

 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. 

 

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

 

 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/ 
въглеродния запас и как са спомогнали за 
предотвратяването на горски пожари.  

Препоръката се приема.  

 

Отразено е в ПРСР. 

 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 

Препоръката се приема.  
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(значение на горското биоразнообразие, разнообразието 
на генетичните ресурси, предоставяне на екосистемни 
услуги и т.н.) 

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 
горските екосистемни услуги, което е сериозно 
предизвикателство. 

Препоръката се приема.  

 

Отразено е в ПРСР. 

 - 

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.  
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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), 
които са пропуснати в настоящия анализ, въпреки че 
при тях е най-голямото усвояване на финансови 
средства.  

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) № 
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.  

 

 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 
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мерки 211, 212 и 214.  

 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?   

 

 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. 

 

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

 115-120 

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

 

 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.  

 

 115-120 
Препоръчваме също така включване на поуки от 
практиката във връзка с образование, обучение, 
системи за консултиране и иновации в селското 
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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.  

 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 
приоритетно подреждане на тези потребности една 
спрямо друга.  

Препоръката не се приема.  

 

Утвърдената структура неа Програмата изисква в 
Раздел 4.2 да се представи идентифициране на 
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 
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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 
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. 
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 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.  

 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 
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 
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на ПРСР. 

 228-229 
7. Рамка на 
изпълнението 

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

 

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

 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.  

 

 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.  

 

 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. 

 

 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.  

 229-230 
Препоръчваме МЗХ да се опита да интегрира схемата за 
качество и мерките за управление на риска сега и да не 
изчаква по-късен етап за това.  

 

 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.  

 

 229-230 Ако БГ се класифицира като по-слабо развита, а 
ставката на помощта може да бъде 85%, може ли тази 
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ставка да се използва за всички мерки, например мярка 
4 „Инвестиции във физически активи”? Ако това е така, 
препоръчваме да се внесат корекции.  

 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). 

 

 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”. 

 

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

 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. 

 

 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. 

 

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

 

 235-237 Подмярка 1.2 Препоръчваме да се поработи допълнително върху Препоръката не се приема.  
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системата, стойността, използването и разпределението 
на ваучерната система, както и върху изчисленията на 
максималната сума на бенефициент от 100 000 евро. 

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. 

 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. 

 

 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. 

 

 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.  

 

 

 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. 

 

 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 
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преди те да бъдат наети да работят по подмярка 2.1.   

 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. 

 

 243-252 

Препоръчваме намаляване на целта от 8 593 
консултирани бенефициенти, което е посочено в Плана 
на показателите. Според нас това е нереалистично като 
се направи сравнение с изпълнението на мярка114 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 

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

Препоръката се приема.  
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предприятия техния принос.  

 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. 

 

 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 
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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 
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). 

Препоръката се приема. 

 

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 

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) № 
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някои случаи, влизат в конфликт по между си.  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, 
свързан с изменението на климата.  

Препоръката се приема. 

 

Добавено е като принцип. 

 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 

Препоръчваме повишаването на бюджета за дейности, 
свързани с горското стопанство с 40 144 000 евро по 

Препоръката не се приема. 
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развитието на 
горските площи и 
подобряване на 
жизнеспособностт
а на горите 

приоритет 5, където помощта за системи за ранно 
предупреждение за превенция от горски пожари, 
дейностите по възстановяване и рехабилитацията на 
горски пътища е недооценена. 

 

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. 

 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 Препоръката не се приема. 
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подмярка с  10 000 000 евро.   

 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.  

 

 

Опита 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 
климат 

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, 
включително в АНС и SWOT анализа.  

Препоръката се приема.  

 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.   

 315-325 Като вземем предвид необходимостта АЕ подпомагане Препоръката се приема. 
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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. 

 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.  

 

 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 
за сеитбооборот от 2013 г., която дори не е включена в 
новата ПРСР 2014-2020 г.  

 

 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 
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 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. 

 

 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.  

 

 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 
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. 

 

 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 

 

 329-335 Препоръчваме възможните комбинации от мерки или 
ограничаването на такива във връзка с мярка 12 да 
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бъдат включени в описанието на мярката (виж мерки 10 
и 11 за възможни припокривания или комбинации). 

 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.  

 

 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. 

 

 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 

Препоръката не се приема в частта за не прилагане на 
мярка 14. 

 

МЗХ изразява мнение, че посочените мотиви за не 
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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). 

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 
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 

Препоръката се приема.  
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на иглолистни култури с местни широколистни 
видове”е посочен и при двете мерки. 

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 
изпълнението на общите цели на ПРСР. 

Препоръката не се приема.  

 

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. 
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 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.  

 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 

Препоръката се приема.  

Предвидено е оптимизацията и рационализацията на 
процеса по сключване на договорите да се извършат 
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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. 

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 
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 е твърде обща и не се приема. 
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. 
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 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 
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. 
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 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 
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. 

 

 396-400 
15. Организиране 
на 
осъществяването 

Да се оцени разпределението на бюджетни средства за 
администрацията в МЗХ и РА (ДФЗ), за да се 
гарантира, че предложените дейности, които целят да 

Препоръката се приема. 

В частта на мярка „Техническа помощ“ е предвидено 
изпълнението на дейност, свързана с осигуряване на 
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на програмата подобрят ефикасността на изпълнение на програмата 
(основани на поуките от практиката от ПРСР 2007-2013 
г.) се изпълняват по план.  

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 
предвидените за ПРСР разходи и бюджета на мярка ТП.  

Препоръката се приема. 

 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 

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 
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включена в Комуникационния план). 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 
ограничаващи и изключват заинтересовани страни 
,които трябва да участват в процеса на програмиране 
(напр. земеделски асоциации). 

неприложимо (препоръката е включена след 
подаването на това приложение в МЗХ) 

 

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 

неприложимо 
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Препоръки на оценителя от екипа по извършване  

на  предварителната оценка   
Позиция на МЗХ 

ниво 2 (консултиране). 
 

 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.   
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	5.2.4.4. Приоритетна област 5Г: Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	5.2.4.5. Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство (Приоритетна област 5Д)

	5.2.5.  Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони (Приоритет 6)
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	18.  Оценка на предварителни условия за проверяемост, контролируемост и риск от грешки
	19.  ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
	- Фонова информация;
	- Стандарти за качество
	- Предходни инвестиции
	- Бъдещи инвестиции, включително цялостни планове и идеи за бъдещи инвестиции и конкретни желания относно ПРСР 2014-2020 г.
	- Най-големи предизвикателства или проблеми
	1.1. Година на създаване/история: 2009
	1.2. Тип фирма: производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
	1.3. Собственост на фирмата: частна
	1.4. Брой служители на пълен работен ден: 1
	1.5. Алтернативни източници на доходи: няма
	1.6. Местонахождение: село Обнова, Община Левски, Плевен
	1.3. Собственост на фирмата: частна

	1. Фонова информация
	1.1. Година на създаване: декември 2001 г.
	1.2. Тип фирма: ветеринарнo -медицински услуги
	1.3. Собственост на фирмата: частна, ООД
	1.4. Брой служители на пълен работен ден: 6 (4 лекари и 2 души помощен персонал)
	1.5. Доставчици: Складове на едро за доставка на лекарствени форми и консумативи, като основните са – „Възраждане Касис” ООД, Ловеч и „Антон Бойчев и син” ООД, Пловдив
	1.6. Алтернативни източници на доходи: няма
	1.7. Местонахождение, напр. в необлагодетелстван район (НОР): гр. Панагюрище, област Пазарджик, се намира в планински район (Средна гора)

	2. Капацитет и икономическа информация
	2.1. Производство: ветеринарни услуги  т.е. профилактични дейности на домашни любимци и селскостопански животни, диагностика, лечение и консултации, дератизация и дезинсекция
	2.2. Оборот: 121 000
	2.3. Канали за извършване на продажби: корпоративни клиенти; малки и средно големи животновъдни стопанства, фирми за дейности по дератизация, физически лица - отделни земеделски стопани и граждани

	3. Стандарти за качество
	3.1. Сертификати: Удостоверение за право за упражняване на бизнес свързан с ветеринарно медицинска дейност от Агенция по безопасност на храните

	4. Предходни инвестиции
	4.1. Предходни инвестиции #1: Закупуване, на терен, разрушаване на стара сграда и строителство на нова сграда за нуждите на ветеринарната лечебница. Сградата е въведена в експлоатация през 2008 година и осигурява материалните предпоставки за упражнява...
	4.2. Предходни инвестиции #2:
	4.2.1. Цел и резултати от подпомагането: Закупуване на оборудване за диагностика и анализ (кръвни анализи – биохимия и морфология), ехограф и др,  общо 5 апарата, както и обзавеждане  - стационарни клетки. В резултат на изпълнението на дейността е пос...
	4.2.2. Сума на подпомагането: Стойността на проекта е 47331 лв. (24 202 евро) от които безвъзмездна помощ в размер на 33 132 лв. (16 942 евро).
	4.2.3. Процес за кандидатстване: Сравнително лесен процес. Получена подкрепа от страна на МИГ във всички фази на процеса. Същият е добре организиран и ефективен. Основен недостатък е бил дългия период от кандидатстването до одобрението на проекта. Рег...

	5. Бъдещи инвестиции
	5.1. Бъдещи инвестиции:
	5.1.1. Цел и очаквани резултати от инвестиционния проект: Допълнително оборудване на лаборатория към ветеринарната лечебница – закупуване на рентгенов апарат и друга по дребна апаратура. Очакванията са да се подобри значително процеса на диагностика, ...
	5.1.2. Планирана/очаквана сума на подпомагането: около 120 хиляди лева

	6. Най-големи предизвикателства и проблеми: Основен проблем са дългите срокове за одобрение на проектите и липсата на достатъчно средства за финансиране на изпълнението на проектите. Своевременното възстановяване на средствата по заявките за плащане е...
	1. Фонова информация
	1.1. Година на създаване: Регистрирана по Търговския закон  през месец август 2012
	1.2. Тип фирма: преработка, съхранение , маркетинг на свежи плодове и зеленчуци
	1.3. Собственост на фирмата: частна собственост, ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) съгласно Търговския закон
	1.4. Брой служители на пълен работен ден: 10-15 заети за 8-10 месеца
	1.5. Доставчици: производители на плодове и зеленчуци от област Добрич
	1.6. Алтернативни източници на доходи: Основните източници на доходи са от преработка на наша собствена еко-продукция. В допълнение на преработката на собствената продукция, извършваме такава и на други земеделски производители от областта.
	1.7. Марка: В момента няма. Налице е потенциал за създаване на марка, но пазарните условия не са благоприятни за брандиране на малък продукт, продаван на местно ниво. Липсва и подходящ опит за тези мащаби на предлагането.
	1.8. Местонахождение: Типично земеделски район в в географска област Добруджа
	2. Капацитет и икономическа информация
	2.1. Производство: Свежи плодове за свеж пазар и за насочване към преработватели.
	2.2. Максимален капацитет:  Към момента 250-300 т за еднократно зареждане. Годишен  - 3 оборота на складовете или около 1000 тона.
	2.3. Оборот: около 2 млн. лв (1 022 610 евро) (1,1 до 1,5 млн.  лв (562 435 - 766 957 евро) от външна продукция + 0.5 – 0.7 млн. (255 652 – 357 913евро) от собствена продукция) Изключително за износ.
	2.4. Канали за извършване на продажби: 1.Към пазари на свежа продукция: борси, малки магазини. 2. Към преработватели (сокове, мусове, компоти, сладка). Имаме договорености с 3 преработватели в региона.
	3. Стандарти за качество
	3.1. Сертификати: НАССР и със сертифициране за био-продукти.
	3.2. Контрол върху качеството на доставчиците: Предвижда се качествен контрол на постъпващата биологична и конвенционална суровина.
	4. Предходни инвестиции
	4.1. Предходни инвестиции : По мярка 123 се кандидатства за първи път с тази фирма. ЛИДЕР стартира за бизнеса реално едва през 2013 година и не е имало възможност за кандидатсване по нея по-рано.
	4.1.1. Цел и резултати от подпомагането: Доставка и монтаж на хладилни камери за съхранение на плодове в производствена база на фирма "като така се осигуряват условия за съхранение  на плодове и зеленчуци за по дълъг период от време. Минимизиране на з...
	4.1.2. Сума на подпомагането: 43 % от общите разходи по проекта т.е. около 155 000 лв (79 252 евро).
	4.1.3. Процес за кандидатстване: Процесът беше усложнен от двойните процедури, свързани с МИГ; оценители, анализи, процедури и с припокриване 100% от ДФЗ на всички процедури. Това припокриване е разбираемо заради липса на опит в местните екипи от МИГ,...
	5. Бъдещи инвестиции
	5.1. Бъдещи инвестиции: Разширение на хладилната база с камери за съхранение на замразени и на свежи плодове  при условия на контролирана атмосфера, което позволява сортиране и маркетинг към свеж пазар и за преработка. Прогнозен обем от 800- 1000 тона...
	5.1.1. Цел и очаквани резултати от инвестиционния проект: Създаване на трайни търговски контакти  с производители на плодове основно от областта. Осигуряване съхранение с минимални  загуби  на произведените плодове в региона, техния маркетинг и реализ...
	5.1.2. Планирана/очаквана сума на подпомагането: Обогатяването на хладилното оборудване т.е. 2 етап от закупуването на оборудване се оценява на 900 000 лв. (460 174 евро). За осигуряването на стопански интерес от дейността по съхраняване на плодове и ...


	1. Фонова информация
	1.1. Година на създаване/история: Земеделското стопанство е семеен бизнес. В продължение на над 10 години стопанството съществува като полупазарно стопанство. Преди пет години, след като дъщерята в семейството завършва висшето си образование, кандидат...
	1.2. Тип фирма: Производство на картофи.
	1.3. Собственост на фирмата: Семейно земеделско стопанство.
	1.4. Брой служители на пълен работен ден: Само членовете на семейството работят; по време на прибирането на реколтата, се наемат до 30 души за 2-3-5 дни в зависимост от метеорологичните условия.
	1.5. Доставчици: Двама основни доставчика: 1) на семена и на 2) пестициди и хербициди за растителна защита.
	1.6. Алтернативни източници на доходи: Няма такива за дъщерята. Забранено й е до приключването на проекта (всъщност тя има правото да работи за не повече от 4 часа, но в селото няма такива работни места). Майката е наета на дългосрочен трудов договор.
	1.7. Марка: Не. Но един от прекупвачите продава картофите на семейството (сорт дребни „бейби” картофи) на една от компаниите за хранителни стоки в България.
	2. Капацитет и икономическа информация
	2.1. Производство:
	2.1.1. Максимален капацитет: 3.5 хектара (стопанството започва от 0.8 съгласно одобрения бизнес план), 30 тона на хектар.
	2.1.2. Оборот: 8 000 лв. (4091 евро) средно годишно.
	2.1.3. Канали за извършване на продажби: Дъщерята е студентка в Бургас и има добри връзки на пазара. Прекупвачи и търговци купуват стоката, но само за кратко. Понякога стопанствата продават директно на хранителните вериги и крайните потребители.

	3. Предходни инвестиции
	3.1. Цел и резултати от подпомагането: Закупени са машина и ремарке втора употреба. Закупена е и машина за събиране на картофи с подпомагането по мярка 121: Модернизиране на земеделските стопанства.
	3.2. Сума на подпомагането: 25 000 евро за млади земеделски стопани и 2500 по мярка 121.
	3.4. Процес за кандидатстване: Заявлението е подготвено през 2008 г. за първата покана за кандидатстване. Процедурата не е ясна и администрацията не е подготвена. Дъщерята е принудена да се обръща към ДФЗ - РА понякога по два пъти на ден. Не се сблъск...

	4. Бъдещи инвестиции
	4.1. Бъдещи инвестиции: Дъщерята желае да инвестира в закупуването на нов трактор за дейностите, свързани с отглеждането на картофи. Освен това, с оглед на това, че семейството притежава собствени пасища, дъщерята възнамерява да инвестира в животновъд...

	5. Най-големи предизвикателства или проблеми: Изискванията са прекалено много. Земеделските стопани обикновено нямат съответното образование или време, умения и ресурси, за да преминат през сложните процедури по кандидатстване. Ако не разполагат с нео...
	1. Структура на интервютата със заинтересовани страни



