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         ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД  

         „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПО РЕСОРИ КЪМ 21 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. 

 

 

І. Приключване на Програма САПАРД 

 

 

Програма САПАРД се прилага в България от 2001 г. Ролята, която Програма САПАРД 

изигра за развитието на българското земеделие, подготвяйки го за членството на България в 

Европейския Съюз, е значителна. Значителни инвестиции бяха направени за модернизиране н 

земеделската техника, растениевъдството, засаждането и презасаждането на трайни 

насаждения, модернизирането и преструктурирането на хранителния сектор. Благодарение на 

направените инвестиции по програмата, се повиши конкурентоспособността земеделието, 

хранително-преработвателния сектор и горското стопанство. 

 

 1. Изплатени проекти по САПАРД за целия период на прилагане на програмата 

 

В края на своето изпълнение по Програма САПАРД са договорени 3509 проекта със 
субсидия в размер на 1 375 796 333,30 лв. Разплатени всички коректни проекти на брой 2 

600 проекта със субсидия в размер на 876 739 772,17 лв., както следва: 

 По мярка 1.1 Инвестиции в земеделски стопанства са платени 1485 проекта със 

субсидия на обща стойност от 343  333 768,26 лв. 

 По мярка 1.2 Подобряване на преработката и маркетинга на земеделски и рибни 

продукти са платени 267 проекта със субсидия на обща стойност от 264 478 324,06 лв. 

 По мярка 2.1 Развитие и разнообразяване на икономическите дейности. 

Предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи са платени 

468 проекта със субсидия на обща стойност от 97 975 038,89 лв.  

 По мярка 1.2.1 Пазари на производителите и тържища са платени 7 проекта със 

субсидия на обща стойност от 17 689 187,25 лв. 

 По мярка 1.5: „ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ" са платени 4 проекта със субсидия на 

стойност 221 557,95 лв. 

 По мярка 1.4 Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски 

стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти са платени 32 проекта със субсидия 

на обща стойност 5 064 165,56 лв.  

 По мярка 2.2 Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското 

наследство и културни традиции са платени 175 проекта със субсидия на стойност 75 791 

087,57 лв. 

  По мярка 2.3 Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура са 

платени 43 проекта със субсидия на обща стойност 69 291 350,14 лв. 

 По мярка 3.1 Подобряване на професионалното обучение са платени 3 проекта със 

субсидия на стойност 398 613,45 лв. 

 По мярка 4.1 Техническа помощ са платени 11 проекта със субсидия на стойност 945 

280,57 лв. 

 По мярка 1.3 Агроекология са платени 105 проекта със субсидия на обща стойност от 

1 551 398,47  лв. 
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 2. Обработени и изплатени проекти по Програма САПАРД от размразяването 

на европейските плащания през сепетмври 2009 г. до момента 

 

От размразяването на плащанията по програма САПАРД през месец септември 

2009г. до 10 декември са платени брой 197 проекта със субсидия в размер на 83 780 160,30 

лв. както следва: 

 По мярка 1.1 Инвестиции в земеделски стопанства са платени 43 проекта със 

субсидия на обща стойност от 11 880 782,10 лв. 

 По мярка 1.2 Подобряване на преработката и маркетинга на земеделски и рибни 

продукти са платени 9 проекта със субсидия на обща стойност от 12 699 006,83 лв. 

 По мярка 2.1 Развитие и разнообразяване на икономическите дейности. 

Предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи са платени 

57 проекта със субсидия на обща стойност от 14 819 738,45 лв. 

 По мярка 1.2.1 Пазари на производителите и тържища са платени 3 проекта със 

субсидия на обща стойност от 7 083 936,61 лв. 

 По мярка 1.5: „ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ" са платени 3 проекта със субсидия на 

стойност 152 077,73 лв. 

 По мярка 1.4 Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски 

стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти са платени 17 проекта със субсидия 

на обща стойност 2 714 737,78 лв.  

 По мярка 2.2 Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското 

наследство и културни традиции са платени 43 проекта със субсидия на стойност 16 717 

610,20 лв. 

  По мярка 2.3 Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура са 

платени 11 проекта със субсидия на обща стойност 16 889 223,77 лв. 

 По мярка 1.3 Агроекология са платени 11 проекта със субсидия на обща стойност от 

823 046,83 лв. 

 По всички тези проекти са извършени проверки съгласно акредитираните процедури 

за прилагане на програмата. От началото на програмата са анулирани 208 проекта със 

субсидия на стойност 79 040 235,01 поради установена недопустимост на инвестицията в 

резултат на извършените контролни проверки, включително и по Плана за действие. За 

периода има и 682 анулирани проекти със субсидия на стойност 295 801 719,4 лв, по които 

бенефициентите не са подали заявки за плащане в определените срокове или са подали молба 

за доброволно прекратяване на договора за финансово подпомагане по Програма САПАРД. 

 По 28 проекта се извършват текущо разследвания от страна на компетентните органи 

и субсидия по тези проекти на стойност 24 872 200,00 лв. няма да бъде усвоена по програма 

САПАРД.  При приключване на тези проверки с положителен резултат, субсидия по тези 

проекти ще бъде платена за сметка на националния бюджет.  

 От началото на програмата до 14.12.2009 г. в резултат на изпълнението на 

контролните процедури са регистрирани 423 бр. нередности и измами, като 291 бр. от тях са с 

финансови последици и 132 бр. са без финансови последици тъй като нередностите са 

установени преди плащане. 52 от регистрираните нередности, по които има изплатена 

безвъзмездна финансова помощ са възстановени изцяло ведно с лихвите. Общата 

възстановена главница до момента е 5 257 770.34 лв. Общо възстановена сума – главница и 

лихви е 7 204 515.50 лв. Обща дължима сума към 30.11.2009 г. - главница и лихви е 155 618 

981,93 лв.  
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В заключение, договореният ангажимент по Програма САПАРД е в размер на 1 

375 796 333,00 лв. Платени са всички проекти, които отговарят на критериите за 

финансиране и е усвоен ресурс в размер на 876 739 772,17 лв. Анулиран е ангажимент в 
размер на 374 841 954,41 лв. и тези средства няма да бъдат усвоени по САПАРД. Обща 

дължима сума по главница и лихви по програмата е 155 618 981,93 лв. 

 

ІІ. Напредък в прилагането на Програмата за развитие на селските райони  

(ПРСР) 2007-2013 г. – отчет за периода към месец декември 

 

 

1. Договорирани проекти по ПРСР (2007-2013) към месец декември 

 

При общ брой на приетите заявления от 10 750 по програмата обработените към 

декември проекти са общо 7026 на брой със субсидия на стойност 1 058 183 441 лв. 

Обработените проекти по мерки са както следва са подробно описани в Таблица 1: 

 

Таблица 1 

 

СПРАВКА ЗА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ С ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ПО 

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013) ДО ДЕКЕМВРИ 

2009  

 

Справка за обработените проекти до декември 2009г. 

       

Проекти с подписани договори 

Мярка  БРОЙ   ОДОБРЕНИ РАЗХОДИ   СУБСИДИЯ  

112 "Създаване на стопанства 
на млади фермери"                       2 496                  120 518 045 лв               120 518 045 лв  

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"                       1 594                  781 419 371 лв               401 741 804 лв  

223 "Първоначално залесяване 

на неземеделски земи”                            20                      1 434 222 лв                  1 193 119 лв  

226 "Възстановяване на 

горския потенциал и 
въвеждане на превантивни 

дейности"                            18                      1 660 258 лв                  1 660 258 лв  

321 "Основни услуги за 

населението и икономиката в 
селските райони"                            72                  241 469 016 лв               241 305 474 лв  

322 "Обновяване и развитие на 

населените места"                          144                  159 137 382 лв               158 829 842 лв  

  общо:             1 305 638 294 лв              925 248 542 лв  

    

Проекти с неподписани договори/ анулирани договори 

Мярка  БРОЙ   ОДОБРЕНИ РАЗХОДИ   СУБСИДИЯ  

112 "Създаване на стопанства 
на млади фермери"                            77                      3 495 786 лв                  3 495 786 лв  

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"                            12                      4 507 546 лв                  2 402 858 лв  

   общо:             1 313 641 626 лв              931 147 185 лв  

      

Одобрени проекти с подписана Заповед за одобрение от Изпълнителния директор без 
подписани договори 

Мярка  БРОЙ   ОДОБРЕНИ РАЗХОДИ   СУБСИДИЯ  
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112 

Със заповеди за одобрение                       2 593                    127 036 256                   127 036 256     

121 със 
Заповед за одобрение                                  - лв                                - лв  

223 със заповед за одобрение                              -                                    - лв                                - лв  

226 със заповед за одобрение                              -                                    - лв                                - лв  

321 със заповед за одобрение                              -                                    - лв                                - лв  

322 със заповед за одобрение                              -                                    - лв                                - лв  

 

 

  общо:                127 036 256 лв              127 036 256 лв  

 

 

ОБЩО ОБРАБОТЕНИ 

ПРОЕКТИ     

112 "Създаване на 

стопанства на млади 

фермери"                       5 166                  251 050 087 лв               251 050 087 лв  

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"                       1 606                  785 926 917 лв               404 144 661 лв  

223 "Първоначално 

залесяване на неземеделски 

земи”                            20                      1 434 222 лв                  1 193 119 лв  

226 "Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на превантивни 

дейности"                            18                      1 660 258 лв                  1 660 258 лв  

321 "Основни услуги за 

населението и икономиката в 

селските райони"                            72                  241 469 016 лв               241 305 474 лв  

322 "Обновяване и развитие 

на населените места"                          144                  159 137 382 лв               158 829 842 лв  

Общо:                       7 026               1 440 677 882 лв           1 058 183 441 лв  

    

Проекти с подписана заповед за отказ от Изпълнителния директор  

Мярка БРОЙ Субсидия  

112 "Създаване на стопанства 
на млади фермери" 

                       

822                40 189 224 лв   

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства" 

                         

68                26 532 078 лв   

123 "Добавяне на стойност 

към земеделски и горски 

продукти" 

                           

5                13 996 439 лв   

321 "Основни услуги за 

населението и икономиката в 
селските райони" 

                           

8                21 008 599 лв   

322 "Обновяване и развитие на 

населените места" 

                            

-     

                              - 

лв   

Общо:                          903                  101 726 339 лв   

 

2. Обработени заявки за плащане по ПРСР (2007-2013) за периода октомври- 

декември 
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Информацията за обработените заявки за плащане по ПРСР от Сектор „Оторизация на 

плащанията” за периода октомври- декември е отразена в Таблица 2: 

 

Таблица 2 

 

Мярка М.Е. 

Изтичащи заявки в 

период 01.10 - 

31.12.2009г./Общо 

заявени разходи 

Оторизирани 

заявки/субсидия 

Платени 

заявки/субсидия 
Отказани 

121 бр 255 156 71 2 

121 лв 

                123 461 859,00 

лв.  

        31 446 648,60 

лв.  

   15 599 875,46 

лв.  

      620 028,00 

лв.  

      

Мярка M.E. 

Подадени заявки за 

период 01.10 - 

31.12.2009г. 

Оторизирани 

заявки Платени заявки Отказани 

112 бр 1418 831 435 1 

112 лв 

                  34 664 428,00 

лв.  

        20 314 626,00 

лв.  

   10 634 010,00 

лв.  

         24 446,00 

лв.  

      

Мярка М.Е. 

Изтичащи заявки в 

период 01.10 - 

31.12.2009г. 

Оторизирани 

заявки Платени заявки Отказани 

143 бр 1 1 0 0 

143 лв 

                     4 339 556,76 

лв.  

          1 153 922,00 

лв.  

                          -   

лв.  

                        -   

лв.  

      

Мярка М.Е. 

Изтичащи заявки в 

период 01.10 - 

31.12.2009г. 

Оторизирани 

заявки Платени заявки Отказани 

511 бр 6 0 0 0 

511 лв 

                        718 504,86 

лв.  

                               -   

лв.  

                          -   

лв.  

                        -   

лв.  

 

 

Отказани са плащания по 10 проекта по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства” на стойност приблизително 3.5 млн. лв., 288 проекта по Мярка 112 „Създаване на 

стопанства на млади фермери” на стойност над 14 млн. лв. и 8 проекта по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на стойност над 21 млн. 

лв. Предстои отказ за плащане и по още 147 проекта. Информацията за представена подробно 

в Таблица 3:   

 

 

Таблица 3 

 

Справка за обработените проекти с отирицателно становище за периода октомври-

декември 2009г. 

Проекти с подписана заповед за отказ от Изпълнителния директор 

Мярка БРОЙ Субсидия 
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112 "Създаване на стопанства 
на млади фермери" 

                       

288                 14 080 896 лв  

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства" 

                         

10                   3 500 562 лв  

321 "Основни услуги за 

населението и икономиката в 
селските райони" 

                           

8                 21 008 599 лв  

322 "Обновяване и развитие на 

населените места" 

                            

-                                   - лв  

Общо:                          306                    38 590 056 лв  

   

Обработени проекти с отрицателно становище от отдел ПМРСР без подписана Заповед от 
Изпълнителния директор 

Мярка  БРОЙ   СУБСИДИЯ  

112 "Създаване на стопанства 
на млади фермери" - обработени 

за период на прием април-май 

2009                          147                        7 201 824     

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"                              -                                     - лв  

321 "Основни услуги за 

населението и икономиката в 
селските райони"                              -                                     - лв  

322 "Обновяване и развитие на 

населените места"                              -                                     - лв  

Общо:                          147                      7 201 824 лв  

 

 

ІІІ.  Директни плащания на площ - кампания 2009 

 

Оторизирани плащания по Схемата за единно плащане на площ и Схемата за 

глава животно през месец декември 2009 г. 

 

1. За кампания 2009 г. оторизирането на сумите за плащане на единица площ е 

извършено на 14.12.2009 г.; 

 

2. Броят на земеделските стопани, които ще получат плащане през първи транш 

по схеми са както следва: 

 

• по Схема за единно плащане на площ  – 80 059 кандидата; 

• по Схемата Национални доплащания за животни – отглеждани говеда, необвързани с 

производството към референтна дата - 13 708 кандидата; 

• по Схемата Национални доплащания за животни - отглеждани овце-майки и кози-

майки, необвързани с производството към референтните дати – 7 655 кандидата; 

• по Схемата Национални доплащания за животни – отглеждани овце-майки и кози-

майки, обвързани с производството към референтните дати – 6 085 кандидата; 

• по Схема за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за 

преработка – 192 кандидата; 

• по Схемата за Енергийни Култури 33 кандидата. 

3. Оторизираните плащания към 14.12.2009 г. (Европейско и национално 

съфинансиране) без удържаните санкции по схеми са както следва: 

• по Схемата за единно плащане на площ – 396 378 551.64 лв.; 

• по Национални доплащания на площ – 26 млн. лв.; 
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• по Схемата  Национални доплащания за животни – отглеждани говеда, необвързани 

с производството към референтна дата –  

43 981 963.35 лв.; 

• по Схемата Национални доплащания за животни - отглеждани овце-майки и кози-

майки, необвързани с производството към референтните дати – 9 659 592.58 лв.; 

• по Схемата Национални доплащания за животни - отглеждани овце-майки и кози-

майки, обвързани с производството към референтните дати – 3 957 635.82 лв.; 

• по Схема за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за 

преработка  – 276 361.83 лв.; 

• по  Схемата за Енергийни Култури – 248 171.66 лв. 

 

От общ брой подадени заявления 95 333, са оторизирани плащания на 80 059 

земеделски стопани, на които след извършване на всички заложени проверки по 

заявлението не са установени нередности. 

 

От оторизираните суми през декември до момента по сметките на земеделските 
производители и животновъдите са наредени общо 460 млн. лв. директни плащания и 

национални доплащания, които представляват съответно около 70% от всички 

директни плащания и около 30% от националните доплащания както на площ, така и 

за животни. Останалата част ще бъде изплатена в началото на 2010 г. – месеците 
януари и февруари. 

 

 

ІV. Националните схеми за финансово подпомагане на ДФЗ 

 

1. Очет за отпуснатите целеви субсидии и кредити по Краткосрочните схеми за 

подпомагане на ДФЗ 

 

С решения на УС от 03.09.2009 г., 08.10.2009 г. и 18.11.2009 г. са взети решения за 
разсрочване на кредити, получени през 2008 г., за нови кредитни линии и за 

допълнителен ресурс по действащи финансови линии. 

 

Само за три месеца са приети и обработени документи по целеви кредити и 

субсидии на близо 2 000 земеделски производители, за сумата от 36 080 000 лв., като до 

края на годината остават за плащане 17 088 000 лв. 
 

• През периода от м. септември до декември се разсрочиха краткосрочните кредити, 

предоставени на земеделските производители /животновъди, птицевъди и свиневъди/ за 

закупуване на фураж и фуражни компоненти, в рамките на наличните средства до 

националният таван за помощите de minimis за срок от една година. 

 

• Увеличен бе финансовият ресурс по Целева субсидия за подпомагане изхранването 

на животни и птици от националния генофонд и контролираната част на популацията от с 

310 000 лв. 

 

• Отпусна се субсидията за ползване на поливна вода за единица площ при норматив 

2,30 лв. на дка засети с ориз, реколта 2009 г. 

 

•  Увеличен би финансовият ресурс за Целева субсидия за подпомагане на 

земеделските производители за закупуване на посевен материал от картофи за 

семепроизводство и консумация, реколта 2009 г. с 52 900 лв. 
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• Увеличен бе ресурсът с 2 038 000 г. по целевата субсидия на всички земеделски 

производители, произвеждащи биволско, овче и козе мляко, подали документи за месец 

април за 2009 г.; 

 

• Одобрен бе Целеви кредит за закупуване на минерални торове за производство на 

пшеница, реколта 2010 г. в рамките на 9 000 000 лева при 3 % годишно лихва и при 

норматив 6 лв./дка, като в последствие допълнително бе разпределен ресурс от още 1 400 

000 лв. 

 

• Отпуснат бе Целеви кредит за закупуване на семена за производство на пшеница, 

рек. 2010 год. на земеделските производители в рамките на 6 000 000 лева при 3 % годишна 

лихва и при норматив 6 лв./дка; 

 

• Отпадна тавана от 130 000 лв.за целевите кредити за семена и мин.тор за 

производство на пшеница, рек. 2010 г. 

 

• Отпуснат бе Целеви кредит за закупуване на фураж за овце, кози, крави и биволици 

на стойност 13 000 000 лв. С решение на УС от 18..11.2009 г. бе отпуснат допълнително 

ресурс от 4 000 000 лв. Даде се възможност и на ферми от ІІІ група да кандидатстват за 

кредит за закупуване на фуражи. Поради големият интерес от финансовата линия е 

предложено да бъде одобрен допълнително ресурс от още 1 630 000 лв., за да се 

удовлетворят исканията на всички земеделски производители, подали документи. 

 

• Расрочиха се с 1 година Целевите кредит за закупуване на семена и минерални 

торове за производство на пшеница, рек. 2009 год. 

 

За цялата 2009 г. отдел „Краткосрочни схеми за подпомагане” осъществява 
държавното подпомагане, в т.ч. безвъзмездна помощ и краткосрочно кредитиране, по 

реда и условията на общо тринадесет целеви субсидии и три кредитни линии.  

 

Общият размер на очакваните усвоени средства през 2009 г. е 61 733 707 лв., от които 

27 693 828 лв. под формата на субсидия и 34 039 879 лв. за кредитиране на дейности за 

подпомагане на производство на земеделска продукция. През анализирания период са 

обработени и сключени 7 054 бр. договори за предоставяне на финансови средства в 

сектора. 

 

Разпределението на броят на обработените и сключени договори, както и на усвоените 

средства по финансовите линии е следното: 

 

Предоставени целеви субсидии: 

 

Целева субсидия за подпомагане изхранването на животни и птици от Националния 

генофонд и контролираната част на популацията през 2009 г.  

През 2009 г. са обработени и сключени 2 135 бр. договора, като усвоените средства са 

в размер на 7 303 104.75 лв., при разпределен ресурс е 7 310 000 лв. 

Целева субсидия за произведено и продадено качествено краве, биволско, овче и козе 

мляко. 

Общият одобрен финансов ресурс е 12 038 490 лв., от които са усвоени 12 031 814.10 

лв. Количеството субсидирано мляко по видове е следното: 

• краве мляко –  49 000 473 литра; 

• биволско мляко –  1 087 278 литра; 

• овче мляко –  7 100 938 литра; 

• козе мляко –  923 329 литра; 
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Обработени и сключени са 2 455 бр. договора по ЦС за произведено и продадено 

качествено мляко. 

Схема за предоставяне на държавна помощ за водене на родословна книга и за 

определяне продуктивността генетичните качества на животните. 

Сключени са договори с 28 асоциации за сумата от 2 053 609.05 лв. 

Целева субсидия за подпомагане дейността на развъдните асоциации. 

Предоставена е субсидия на една развъдна асоциация, в размер на 60 000 лв., като 

доплащане по предходна година, на база решение на УС на Фонда. 

 Целева субсидия за производство на пчелни майки, 2009 г.  

Помощта се предоставя се на земеделските производители в размер на 4,00 лв. на брой 

произведена и продадена пчелна майка. ЦС е приключила със сключени 14 бр. договори на 

стойност от 193 472 лв. 

Целева субсидия за произведен и продаден неомаганен памук, отбрано и първо 

качество. 

По тази линия са обработени и сключени 21 бр. договори, като от разпределеният 

ресурс от 250 000 лв. са усвоени на 151 475.40 лв. 

Целева субсидия за подпомагане на земеделските производители за закупуване на 

посевен материал от картофи за семепроизводство и консумация, реколта 2009 г.  

Подпомагането е приключило със сключени 221 бр. договори на стойност от 1 552 

888.09 лв. при разпределен ресурс по финансовата линия 1552 900 лв. 

Целева субсидия за ползване на поливна вода от производители на ориз. 

Държавната помощ са получили 32 бр. земеделски производители, а усвоената 

субсидия е в размер на 133 786.81 лв. при одобрен ресурс от 188 000 лв.  

Целева субсидия за поддържане на генетичните ресурси в растениевъдството. 

Предоставя се на институти и организации в системата на ССА, както и на 

институтите и организациите извън системата на ССА, по утвърден списък. Подпомагането 

е приключило със сключени 34 бр. договори на стойност от 493 098.75 лв. 

Целева субсидия за нуждите на Земеделските институти и Регионалните центрове за 

научно-приложно обслужване /РЦНПО/ към Селско-стопанска академия за производство на 

предбазови и базови семена от пшеница и ечемик. 

Подпомагането е приключило с усвоени 1 033 258.17 лв. и сключени 17 договора.  

Целева субсидия за подпомагане на месодайното животновъдство. 

По тази линия са кандидатствали 213 бр. земеделски производители за сумата от 688 

280 лв. 

Целева субсидия за класифицирани кланични трупове от свине, овце и говеда по 

скалата (S) EUROP. 

Осигуреният ресурс е в размер на 3 000 000 лв.  

По тази линия са кандидатствали 158 бр. земеделски производители за сумата от 1 033 

258 лв. 

Държавна помощ de minimis за закупуване на фураж 

По решение на УС е преведена сумата от 12 100 лв. по сключени два договора. 

 

Предоставени на целеви кредити: 

 

Целеви кредит за животновъдство за закупуване на фураж за изхранване на животни.  

Разпределеният финансовият ресурс е в размер на 17 000 000 лв., като очакваме 

одобрение от УС на още 1 630 000 лв., за да се удовлетворят исканията на всички 

земеделски производители, подали документи. Изплатената безвъзмездна финансова помощ 

към момента е в размер на 13 688 287.50 лв. Обработени и сключени са 1 055 бр. договори 

за подпомагане. 

Целеви кредит за закупуване на минерални торове за производство на пшеница, 

реколта 2010 г. 
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Обработени и сключени са 427 бр. договори, а договорените средства са в размер на 10 

403 538.62 лв. Към момента продължават плащанията, поради необходимо технологично 

време за вписване на ипотеки и особени залози. 

Целеви кредит за закупуване на семена за производство на пшеница, реколта 2010 г. 

Обработени и сключени са 241 бр. договори, а договорените средства са в размер на 5 

017 610 лв. Към момента продължават плащанията, поради необходимо технологично време 

за вписване на ипотеки и особени залози. 

  С решения на УС от 03.09.2009 г. и 08.10.2009 г. са разсрочени кредитите на 

земеделските производители получили финансиране през 2008 г. за семена, торове и 

фуражи. 

 

2. Отпуснати кредити по инвестиционните схеми за подпомагане на ДФЗ 

 

След приемането на страната ни в ЕС, считано от 01.01.2007 г. тече тригодишен 

гратисен период, през който съществуващите държавни помощи в селското стопанство 

могат да се прилагат без нотификация до ЕК, при условие че са одобрени и са действали 

преди 01.01.2007 г. С решение на Управителния съвет от 21.12.2006 г. /Протокол №19/ е 

удължен срокът на действие на инвестиционните програми и указанията по практическото 

им прилагане до края на 2009 г. 

За времето на посочения тригодишен гратисен период по решения на УС 

инвестиционните програми се прилагаха частично и за кратки периоди от време, а не 

целогодишно, въпреки наличието на осигурен финансов ресурс по план сметката на Фонда. 

Така например, през 2007 г. се приемаха само проекти в областта на млечното 

животновъдство. През 2008 г., считано от м. март се възобнови приема по програма 

„Растениевъдство”, като Указанията за предоставяне на субсидии на земеделските 

производители не се прилагаха. От 05.08.2008 г. се възстанови  приема на инвестиционни 

проекти по програми “Растениевъдство” и „Животновъдство” само за регионите, включени 

в Програма за алтернативно земеделие в Родопите, Регионална програма за Северозападна 

България и Програма за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар, като 

за тях се прилагаше подпомагане по Раздел ІІІ от Указанията за предоставяне на субсидии 

на земеделски производители. 

Считано от 01.06.2009 г., наред с прилагането на инвестиционни програми 

„Животновъдство” и „Растениевъдство”, се възстанови приема и по програма 

„Селскостопанска техника” за 2009 г., както и прилагането на Указанията за предоставяне 

на субсидии на земеделски производители. За времето на посочения тригодишен гратисен 

период това са единствените 6 месеца до края на 2009 г., през които  се прилагат всички 

инвестиционни програми със съответните субсидии в пълен обем. Кратките срокове на 

прилагане на отделните програми през тези три години, както и частичното или цялостно 

спиране прилагането на преференциалните условия по тях, ограничиха възможностите за 

достигане на информация до земеделските производители и като резултат те не успяха 

своевременно да подготвят проекти за кандидатстване през 2007 и 2008 г. 

 

Тези обстоятелства доведоха натрупване на искания за финансиране инвестиционни 

проекти главно през трето и четвърто тримесечие на 2009 г.   

 

За периода 01.01. – 15.12.2009 год. в отдел „Инвестиционни схеми за подпомагане” са 

постъпили 69 бр. инвестиционни проекти с общ размер на исканите кредити 72 787 783 

лева, от които повече от половината са през второто полугодие на т.г.. Одобрени са 33 

проекта на стойност 16 933 778 лева, 8 проекта са отказани, а останалите са в процес на 

одобряване и разглеждане. В числото на постъпилите, но неодобрени до момента проекти се 

включват и 15 бр. проекти на поделения от структурата на Селскостопанската академия. 

Проектите са постъпили на основание докладна записка от д-р Св. Бъчварова и взето 

решение на УС на ССА и е внесена докладна записка на заседание на УС на 03.09.2009 г., 
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като разглеждането й е отложено.. През м.декември от отдел „ИСП”  отново е изготвена 

докладна записка и е предоставена за внасяне пред УС на Фонда. 

През разглеждания период проектите са финансирани със сумата 12 699 801  лева, в т.ч 

12 кредита  на стойност 7 142 680 лева и 159 транша по кредити от минали години на 

стойност 5 557 121 лева. Предоставени са капиталови субсидии  на стойност 641 585 лева и 

субсидии за покриване на разходи за лихви - 9 435 616 лева.  

Текущо през годината са разглеждани молби от различен характер, като 

преструктуриране на погасителни планове, замяна или освобождаване на приети 

обезпечения по кредити, заместване в дълг и от друго естество. Вземането на решение по 

голяма част от молбите е от компетентността на Кредитния и Управителния съвет на Фонда, 

за което са изготвяни съответните проучвания и доклади. В текущата работа се включва и 

следене и проверка за спазването на условията по сключените договори, изготвяне на 

справки и писмена информация до отдели от структурата на Фонда, както и обобщаване на 

такава информация в отговори до външни институции.  

Отделът извършва активна дейност по своевременното погасяване на кредитите, както 

и с превръщането им в предсрочно изискуеми и пристъпване към събиране на дължимите 

суми, включително и по съдебен ред. През отчетния период са погасени окончателно 345 

бр. на обща стойност 40 382 089 лева.  

За преодоляване на последиците от кризата, в резултат на която се затрудни 

обслужването на кредитите, отдел „ИСП” предложи и след решение на УС разработи 

Процедура по предоговаряне на параметри по финансирани инвестиционни кредити. Към 

настоящия  са предоговорени  и е приведено в редовност обслужването на 5 бр. кредити на 

обща стойност 6 158 185 лева и са в процес на одобрение още 11 заявления на стойност 5 

630 974 лева. 

Предвид затруднения достъп на земеделските производители до кредитен ресурс за 

реализация на проектите по Програмата за развитие на селските райони, отдел „ИСП” 

разработи схема, при която ДФ „Земеделие” да рефинансира търговски банки при отпускане 

на кредити по тези проекти.  

За осъществяване на новата схема отдел „ИСП” изработи проект на Основни 

положения и процедури за рефинансиране със средства на ДФ „Земеделие” на търговски 

банки за предоставяне на кредити на лица със сключен договор за отпускане на финансова 

помощ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и проект на Договор за 

рефинансиране с търговските банки, които бяха изпратени на Асоциацията на банките в 

България. От Асоциацията ни беше изпратено становище с бележки и препоръки, относно 

предоставените им проекти на посочените документи.  На среща с представители на АББ и 

търговските банки, предложенията им за промени бяха анализирани и с част от тях бяха 

актуализирани съответните документи. Окончателният вариант на проектите на 

процедурата и договора за рефинансиране на търговските банки за кредити по проекти по 

ПРСР беше съгласуван и приет от АББ. 

Управителният съвет на ДФ “Земеделие“ прие и утвърди предложената процедура за 

рефинансиране със средства на ДФ „Земеделие” на търговски банки за предоставяне на 

кредити на лица със сключен договор за отпускане на финансова помощ по Програма за 

развитие на селските райони (ПРСР).  

Понастоящем 11 банки са заявили интерес към сключването на договор и са изпратили 

необходимите документи в ДФЗ за  процедура по сключване на договор. Експертите в 

отдела са запознати с процедурата и имат готовност за  стартиране на  изпълнението й. 

Във връзка с изтичането на споменатия по-горе тригодишен гратисен период за 

прилагане на съществуващите държавни помощи и необходимостта от нотифициране на 

държавни помощи от 2010 г., по инициатива на отдел „ИСП” се проведе работна среща с 

представители на отдел „Правен” и отдел „КСП”. Предложенията за държавно подпомагане 

след 2010 г. бяха изложени с докладна записка до Изпълнителния директор. За 

предложенията беше уведомена дирекция „Държавни помощи и регулаторни режими” при 

МЗХ, в чийто ресор попада дейността по разработване на нови държавни помощи и беше 

предложено провеждането на експертна среща. На проведени две срещи с представители от 
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МЗХ се постигна устно принципно съгласие по основни въпроси от предложенията. По 

искане на Зам.- министъра на земеделието и храните д-р Цветан Димитров бяха включени 3-

ма експерти от отдел „ИСП” в състава на работна група за разработване и нотифициране на 

схеми на държавни помощи в областта на земеделието.  

В резултата на динамичната работа на групата, към настоящия момент са разработени 

две нови схеми на държавни помощи за инвестиции в земеделски стопанства, а именно: 

- инвестиции в земеделски стопанства за постигане на съответствие с изискванията за 

качество при производство и съхранение на сурово мляко, съгласно приложение III, секция 

IX, глава I (II и III)  на Регламент (ЕО) 853/2004 г. относно определяне на специфични 

хигиенни правила за храните от животински произход; 

- инвестиции в земеделски стопанства за достигане на минималните изисквания за 

защита и хуманно отношение при отглеждането на кокошки носачки, Директива 

1999/74/ЕО. 

Разработените схеми ще дадат възможност за ефективно държавно подпомагане при 

осъществяване на инвестиции за достигане на европейските стандарти на 

млекопроизводителите и птицевъдите. Двете схеми на държавна помощ ще подкрепят тази 

част от животновъдния сектор, която е особено силно засегната от една страна от сроковете 

за реформиране на стопанствата, и от друга- от тежката икономическа и финансова криза. 

Проектите на схемите, заедно с приложенията към тях, са утвърдени от Министъра на 

земеделието и храните и са публикувани на интернет страницата на Фонда, съгласно 

разпоредбите на Регламент (ЕО) №1857/2006 г. за уведомяване на Европейската комисия. 

През отчетния период бяха извършени два одита на отдел „ИСП” – един от отдел 

„Вътрешен контрол” и от отдел „Вътрешен одит”. И двете проверки завършиха успешно, с 

изключение на незначителни пропуски, които бяха отстранени по време на проверките. 

 Към настоящия момент в отдел „ИСП” се администрират 1 158 кредита с остатък на 

дълга 153 195 676 лева, като по тях продължават действията по контрол, управление и 

мониторинг до окончателното им издължаване. 

 

V. Селскостопански пазарни механизми 

 

 

СЕКТОР „МЛЯКО” 

 

Европейска схема „Млечни квоти” 

 

По схема „Млечни квоти” за периода 01.09 -15.12.2009 г. са извършени следните 

дейности:  

Стартира процедура по покупко-продажба на индивидуални квоти. За периода 

01.09 - 15-11.2009 са приети 544 заявления за продажба на индивидуални квоти. Одобрени 

са 131 заявки за закупуване. 

Количествата за продажба са: 5 916 048 кг за доставки с масленост 38 гр/кг и 497 137 кг за 

директни продажби . 

Количествата за покупка са : 12 249 849 кг за доставки и 713 000 кг за директни 

продажби 

Количествата са пропорционално намалени спрямо желаните от тях количества, тъй 

като количествата за продажба са значително по-малко от заявените за покупка  Изпратени 

са уведомителни писма до всички одобрени кандидати, които трябва да извършват плащане 

с краен срок от 1 месец от изходящия номер на писмото.  

За периода 01.09 - 15.12.2009 са приети 98 заявления за превръщане на индивидуални 

квоти, 16 заявления за прехвърляне на индивидуални квоти без стопанство и 6 заявления за 

прехвърляне на индивидуални квоти със стопанство. 

Във връзка с изтичане на валидността на банковите гаранции за квотния период 

2008/2009 са изготвени и изпратени 133 уведомителни писма за тяхното освобождаване. За 

квотната 2009/2010 година са депозирани 46 коректни банкови гаранции.  
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На база годишни декларации към отдел „Технически инспекторат” са заявени 317 

проверки на място за изкупвачи на мляко и 2656 проверки на място на производители.  

 

Европейска схема „Училищно мляко” 

По Европейската схема „Училищно мляко” за периода 01.09-15.12.2009 г. са 

извършени следните дейности:  

Приемане и обработване на заявки за одобрение по Европейската схема „Училищно 

мляко” за периода одобрени са 18 нови заявители. Към момента участват общо 104 

заявители, на база одобрението на заявителите за учебната 2008/2009 г..  

Разширен е асортимента на млечни продукти. Подпомагат се вече българското 

сирене и кашкавал. Това е възможност за млекопреработвателните предприятия в 

България за увеличаване на производството и продажбите на млечни продукти. 

 

СЕКТОР „ТЪРГОВСКИ МЕХАНИЗМИ” 

 

За периода от 01.09 -15.12.2009 г. към сектор „Търговски механизми” са издадени 75 

броя задължителни лицензии и са учредени 29 броя банкови гаранции, възлизащи на 

стойност 614 486,96 лв. За същия период са наложени 3 глоби на стойност 5 437,98 лв. и са 

освободени 28 броя гаранции по лицензии, възлизащи на стойност 364 040,88 лв.  

Общата стойност на подадените заявки за изплащане на възстановяване при износ 

възлиза на стойност 29 337,02  лева. Общата стойност на оторизираните плащания за 

посочения период е 39 804,62 лева. 

 

 

СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ” 

 

За периода 01.09.2009 г- 15.12.2009 г. сектор „Плодове и зеленчуци” отчита следните 

дейности: 

 

Схема „Оперативни програми” 

По схема „Оперативни програми” е изплатена финансова помощ в размер на 36 472, 

01 лв. 

 

Стартира Схема „Предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения” 

Във връзка със стартиране на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в 

учебните заведения е сформирана междуведомствена работна група за изготвяне на Наредба 

и Стратегия за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и 

зеленчуци в учебните заведения. Очаква се схемата да се прилага в България от втория срок 

на 2009/2010 учебна година. 

 

 

СЕКТОР „МЕСО И ПЧЕЛАРСТВО” 

 

За периода 01.09.2009 г. - 15.12.2009 г. сектор „Месо и пчеларство” отчита следната 

информация: 

От сключените 674 договора за подпомагане са приети 637 заявления за плащане. 

След извършване на всички проверки, предвидени в процедурата по прилагане на 

програмата, са одобрени 98% от заявленията и по тях е изплатена субсидия в размер на 2 

433 306 лева.  

Отчита се завишен интерес на българските пчелари към мярката „Подновяване на 

пчелните кошери в Общността”. Също така, беше предвидена възможност за подаване на 

отделни заявления за плащане след реализиране на разходите по всяка мярка. За първи път 

бе дадена възможност на българските пчеларски сдружения да кандидатстват за 

подпомагане по мярка „Борба срещу вароатозата”.  
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През 2009 г. пчеларите имаха възможност да извършват повече видове лабораторни 

анализи по мярката „Извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед”, което 

подобрява проследяемостта, окачествяването, реализацията и не на последно място 

подобряване качеството на пчелния мед. Нови модели кошери бяха включени по мярката за 

подновяване на пчелните кошери в Общността. През последната финансова година бе 

предвиден по-висок процент на финансова помощ по различните мерки на Програмата – 

80%. За първи път в България чрез европейски и национални фондове бяха субсидирани на 

100% два научни проекта.  

Отчита се 88 % усвояване от бюджетни средства по Програмата. На фона на 

световната икономическа криза финансовото подпомагане по Националната програма по 

пчеларство оказва изключително благоприятно влияние върху дейността на българските 

пчелари и води до стабилизиране на сектора. 

 

На 23.11.2009 г. стартира приема на заявления за подпомагане от третата година  

по Националната програма за развитие на пчеларството. Поради изключително 

завишения интерес по Програмата още на същия ден бяха изчерпани средствата по Мярка Д 

“Подновяване на пчелни кошери в Общността”, сектор 1 “Закупуване на кошери” и сектор 2  

„Закупуване на пчелни семейства”. 

 

Направената равносметка е следната: 
 

Приети заявления 

 

За периода 23.11 – 

11.12.2009 г. 

 

В т.ч. в първия ден от 

приема – 23.11.2009 г. 

% подадени заявления 

и ФП по тях в първия 

ден от приема 

Брой  

549 

 

407 

 

74% 

Размер на финансова 

помощ (ФП)* 

 

2 109 338 

 

2 074 868 

 

98% 

 

* Окончалетния размер на ФП по заявленията за подпомагане ще бъде определен след приключване на етап 

“Договориране”. 

 

СЕКТОР „ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ” 

 

Изключително голям успех е одобрената от ЕК промоционална програма 

„Европейското сирене, моля”, предложена съвместно с Кипърска организация на 

говедовъдите и Асоциацията на млекопреработвателите в България, за промоция на 

кипърски и български сирена на пазарите на Русия и Украйна, бяха проведени следните 

мероприятия: прием - дегустация на български сирена и кашкавал и участие в изложение 

„World food Moscow” през периода 14-18.09.2009 г. в Москва, Русия и прием - дегустация на 

български сирена и кашкавал и участие в изложение „World food Kiev” през периода 26-

30.10.2009 г. в Киев, Украйна. По програмата е изплатена финансова помощ в размер на 87 

293,50 лв. 

За промоционалната програма има проекто - решение за нейното одобрение от ЕК, 

което на 15.12.2009 г. на Управителния комитет за общата организация на 

селскостопанските пазари – формат „Промоции” съгласно Регламент (ЕО) № 698/2009 ще 

бъде предложено за гласуване. Проектът „Информационен проект за промотиране на 

млечни продукти (бяло саламурено сирене, кашкавал) на вътрешния пазар (Германия, 

Испания)” е подаден от Националната асоциация на млекопреработвателите и е на стойност 

3 170 235,00 € за три години. ЕК ще съфинансира до 50% от промоционалната програма, 

което възлиза на 486 880,00 € за първата година, 566 485,00 € за втората година и 531 753,00 

€ за третата година. ДФ „Земеделие” ще съфинансира до 30% от промоционалната 

програма, което възлиза на 292 128,00 € за първата година, 339 890,00 € за втората година и 

319 052,00 € за третата година. 
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Промоционалната програма „Промоционална програма за виното като част от 

ценностната система на европейския съюз за качество, традиции, многообразие и трайно 

развитие” е подадена от НЛВК на 30.11.2009 г. и е в процес на разглеждане от ЕК. 

 

СЕКТОР „ЗАХАР” 

 

За периода 01.09 – 15.12.2009 г. по схемите, прилагани от сектор „Захар” са отчетени 

следните дейности: 

1. По схема „Помощ за диверсификация” са сключени три договора за подпомагане 

по мярка 1 "Модернизиране на земеделски стопанства" и мярка 2 " Добавяне на стойност 

към земеделски продукти".  

2. По схема „Диверсификация” са подадени три заявки за плащане в РРА на обща 

стойност 3 450 181, 68 лева. 

      

СЕКТОР „ПОЛСКИ КУЛТУРИ” 

 

За периода 01.09.2009-15.12.2009 в сектор „Полски култури” на Разплащателна 

агенция е извършвана дейност в две основни направления: 

 

 Интервенция на пазара на зърно 
 

По схемата „Изкупуване на зърнени култури” на 01.11.2009 г. стартира прием на 

документи. До настоящия момент са внесени 17 валидни оферти за изкупуване. 

Количеството по приетите оферти е за 13 065,770 тона ечемик.  

По схемата „Съхранение на зърнени култури” за периода са извършвани текущи 

плащания към складодържателя на интервенционното зърно за съхранение за месеците 

август, септември и октомври на обща стойност 24 674,61 лв без ДДС. 

За периода от 01 до 30 Септември 2009 г. ДФЗ - РА обяви конкурс за одобрение на 

складове за съхранение на полски култури за пазарна 2009/2010 г. Сключени са договори с 

11 интервенционни склада на територията на страната с общ капацитет 75 688 тона. 

 

Програма „Благотворителни операции” 

 

В този период, по прилагането на план 2009, до складовете на БЧК е извършена 

последната трета доставка и така са доставени 100% от договорените продукти. Реализиран 

е и последният трети транш по раздаване на продуктите на 255 000 правоимащи социално 

слаби лица. Тече разпределянето на остатъчните продукти на институционални 

бенефициенти. 

След приключване на всички доставки до складовете на  БЧК на 13 ноември са 

изплатени транспортни разходи на обща стойност 111 621,99 лв без ДДС. Освободени са 

гаранциите на обща стойност 12 836 996,23 лв по договорите с операторите. 

Изплатени са две заявки от БЧК за плащане на извършените административни 

разходи в размер на 1% и транспортни разходи - 3,5% от стойността на реално раздадените 

продукти за първи и втори транш на раздаване. Платените по тях суми са на обща стойност 

220 586,43 лева без ДДС. 

По прилагането на план 2010 г., след като на България е отпуснат бюджет в размер 

на 8 565 832 евро, са започнати преговори с БЧК по подписването на договор за 

изпълнението на плана и се изготвят технически спецификации за провеждане на 

обществени поръчки за избор на доставчици на заявените хранителни продукти. 

 

СЕКТОР „ВИНО” 

  

В периода от 01.09.2009 г. до 15.12.2009 г. в сектор „Вино” са приети 6 заявления по схема 

„Изкореняване на винени лозя”. Нотифицирана е ЕК за подадените заявления по схемата и 
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на 16.11.2009 г. е получено нейното одобрение. Предстоят проверки на място и сключване 

на договори с кандидатите. 

 По мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са приети 17 бр.  Единни 

заявления за подпомагане и 36 бр. заявления за плащане. Извършени са плащания на 

стойност 20 372 743, 64 лв. 

 По мярка „Застраховане на реколта” са приети 4 бр. Единни заявления за 

подпомагане. Извършени са плащания на стойност 239 273,05 лв. 

 По мярка „Промоция в трети страни” е прието 1 Единно заявление за подпомагане. С 

Решение на Постоянната междуведомствена консултативна комисия заявлението за 

подпомагане е отхвърлено. 

 

 

VІ. Отчет за дейността на Техническия инспекторат за периода септември – 

декември 2009 г. 
 

 

1. Проверки на място по Схема за единно плащане на площ за 2009 г. 

 

Приключиха проверките на място по Схема за единно плащане на площ за 2009г., 

съгласно плана за действие за подобряване на ИСАК, одобрен от ГД АГРИ на ЕК и от Г-жа 

Мариан Фишер-Боел – комисар по земеделие и развитие на селските райони. 

Бяха заложени за проверка на място 15 % от подадените заявления, като всички 

физически проверки са извършени към 15.10.2009г.  

 Броят на проверките на място по СЕПП е както следва: 

Вид на проверките на място Брой проверки 

Теренни проверки 7477 

Проверки чрез дистанционен контрол 6687 

Повторни проверки за Национален стандарт 2.2 2347 

Контролни проверки 401 

Проверки по НДЖ 3 673 

Проверка по мярка 214 „Агроекологични плащания 430 

  

Освен стандартните проверки на място се извършват проверки по жалби и сигнали, които 

продължават и към момента. 

 Чрез системата ИСАК отдел ТИ извършваше съпоставка и следене на нивото на 

наддеклариране на площи, за да се оцени необходимостта от увеличаване на проверките за 

текущата и следващата година. Комисията изисква да се следи на месечна база, а отдел ТИ 

проследяваше нивото ежедневно. Към 1.12.2009 г. нивото на грешки е 9.7%, което е изчислено 

на база риск-анализ и след приключване на административните проверки, което не налага 

увеличаване на извадката. 

  Бяха извършени необходимия брой контролни проверки, като беше спазено 

изискването за проверка на 2% от извършените и приключили проверки на място. Проверките 

се извършваха поетапно. Контролните проверки приключиха в заложения срок - до 30 ноември 

2009 г. , като към момента се извършват само по жалби и сигнали.  

  

 Бяха извършени и проверките чрез дистанционен контрол, както и 976 броя бързи 

проверки. Уведомителните писма за резултатите от проверките, при които има установени 

несъответствия са своевременно изпращани на бенефициентите. Изпращането се извърши  
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след приключване на проверките на място. Изпращането е приключило. Окончателните 

резултати от проверките на място са въведени в ИСАК. Въвеждат се по жалби и сигнали. 

Всички резултати от проверки са предадени на ГДЗ. 

 

 По сигнал бяха извършени проверки на място в района на РТИ Ямбол, съвместно с 

Отдел „Борба с измамите и противодействие на корупцията” и Икономическа полиция Ямбол 

на следните бенефициенти: 

 

• Стоян Ганчев Ганчев УРН 221894 

• „Стандарт Агро – АМ” ЕООД УРН 184802 

• Христо Христов Карски УРН 221895 

• Янчо Николов Танев УРН 256782 

• Юлия Атанасова Бочукова УРН 256783  

• Величка Желева Тодорова УРН 230727 

• Стефан Димов Хубенов УРН 222068 

  

Констатацията е, че служителите от отдел „Технически инспекторат” са извършили 

проверките на място съгласно акредитираните процедури. 

 

 Беше извършена проверка за работата на структурата на ДФ „Земеделие” в Благоевград, 

съвместно с отдел Вътрешен контрол и отдел „Борба с измамите и противодействие на 

корупцията”, като за работата на Регионален Технически Инспекторат нямаше забележки. 

  

Изводи, които могат да се направят след приключване на кампания 2009 г.  по СЕПП: 

 

1. Заявяване на неизползваеми пасища и ливади на трудно достъпни места, като не се 

декларират животни и бенефициентите не могат да покажат местоположението им.  

2. Заявяване на неизползваеми земи като угари.  

3. Наддеклариране на площи от страна на земеделските стопани. 

4. Констатират се опити за уреждане на рентни взаимоотношения чрез Схема за единно 

плащане на площ. 

5. Заявяване на едни и същи площи по СЕПП и по мярка 112 към ПРСР от различни 

земеделски стопани. 

6. Наличие на физически блокове с неясни граници. 

7. Незнание на земеделските стопани по отношение на изискванията за прилагане на 

мярка „Агроекологични плащания”. 

 

2. Проверки на място към отдел „ПМРСР” и отдел „СПМ”: 

 

 Брой на проверките на място за периода месец септември-месец декември 2009г.  

Проверки към отдел „Селскостопански пазарни механизми”, 

сектор „Вино”, Схема: "Преструктуриране и конверсия на 

лозята". Проверки преди авансово плащане и проверки преди 

одобрение. 

30 

Проверки към сектор „Месо” – Национална програма по 

пчеларство 
646 

Проверки към отдел ПМРСР, мярка 112 992 
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Проверки към отдел ПМРСР, мярка 121 74 

Проверки на Благотворителни организации, сектор „Полски 

култури” 
38 

Организации на производителите”, сектор „Плодове и 

зеленчуци” 
8 

Към отдел „Селскостопански пазарни механизми”,  

сектор „Захар” 
11 

Проверки на място по схема „Млечни ковти”– към сектор „Мляко 1953 

Проверки към отдел СПМ, Промоционални програми. 2 

  

Основните проблеми, които са констатирани при проверки на място по Млечни 

квоти – проверка на изкупвачи са: 

- Нередовно и неправилно водене на Дневника на млекосъбирателния пунк 

- Липса и неправилно водене на електронен регистър на доставките по 

производители. 

- ППП не се дават индивидуално на всеки производител на мляко за всеки ден 

или въобще не се издават. 

- Неправилно декларирани количества по производители в подаваните ГДД. 

 

При проверки на производители за доставки и директни продажби най – често 

констатираните проблеми са: 

- Нередовно водене на Регистъра на Животновъдния обект – не се вписват 

промените и на какво се дължат тези промени. 

- Нередовно и неправилно водене на Дневника на производителя на краве 

мляко. 

- Не се издават документи за индивидуализиране на директните продажби. 

- Определените квоти на производителите не се променят съобразно промените 

в стопанството – брой отглеждани млечни крави. 

- Производителите на краве мляко ликвидират стопанствата си без да 

уведомяват за това МЗХ. 

- Не се съхраняват документи от производителите по доставките на мляко. 

- Паспортите на животните се актуализират нередовно или въобще не се 

актуализират. 

- Не се съхраняват договори с изкупвачите. 

 

 

3. Служители на отдела взеха участие в одити, както следва: 

 

� За периода 28 септември – 2 октомври одит от ЕК към Програмата за развитие 

на селските райони. 

� За периода 05-09.11.2009 г. в одит в рамките на декларацията за достоверност 

на разходите по Европейския фонд за гарантиране на земеделието в България 

за 2009г. от Европейската Сметна Палата.  

� За периода 02-06 ноември одит на схемите за подпомагане към сектор „Захар” 

и „Търговски механизми”. 

� За периода 16-20 ноември одит на схемите за подпомагане към сектор „Вино” 

�  За периода 30 ноември - 04 декември одит от Европейската Комисия по 

Схема за Единно Плащане на Площ. 

� Месец октомври служители  на отдела участваха в проверки на място Делойт 

България. 
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� Месец ноември служители  на отдела участваха в проверки на място с 

Българската сметна палата 

� За периода 03-07 декември одит на схемите за подпомагане към сектор 

„Рибарство и аквакултури” 

 

 

 


